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RESUMO 

Com o mercado da moda em ascensão e gerando ganho para economia brasileira, 
marcas de luxo internacionais e nacionais, com o intuito de reforçar sua lembrança de 
marca e aumentar seu market share, passaram a realizar parcerias, denominadas 
como co-branding, com redes varejistas de vestuário fast-fashion, criando coleções 
registradas para o consumidor. Tal parceria está ancorada na teoria de gestão de 
marcas, que aponta a aliança como uma possibilidade estratégica para ganhar valor 
de marca (DOZ; HAMEL, 2000). O presente estudo tem como objetivo verificar a 
avaliação dos consumidores à alianças entre marcas de luxo nacionais e redes 
varejistas fast-fashion, além do impacto desta aliança na avaliação das marcas 
individuais. Assim, este estudo propôs um experimento com a criação de uma marca 
fictícia decorrente da aliança entre a rede varejista Renner e a marca de luxo Bo.Bô, 
que foi realizado via plataforma online Qualtrics com 173 mulheres alocadas em três 
grupos experimentais. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que a avaliação 
positiva dos consumidores perante às marcas de luxo são importantes para a 
avaliação positiva da aliança, mas o efeito contrário acontece quando se analisa a 
intenção de compra de marcas de luxo e a avaliação da co-brand. Efeito semelhante 
acontece para a marca de fast-fashion e a co-brand criada. Estudos futuros podem 
verificar quais variáveis influenciam os consumidores a comprar da marca de parceria, 
uma vez que com este estudo detectou-se que as variáveis apresentadas não 
oferecem influência na intenção de compra da co-brand, apenas nas demais variáveis 
de avaliação mensuradas - valor percebido, atitude à marca e ao anúncio. 
 
Palavras-chave: Marca de luxo 1. Co-branding 2. Fast-fashion 3. 

 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

As the fashion market is in ascension and has been  improving the Brazilian 

economy,  the national and international luxury brands, with the aim of strengthening 

their brand remembrance and increase their market share, began to make 

partnerships, named as co-branding, with fast-fashion clothing companies, creating 

special collections for the consumer. The co-brand strategy is connected to the brand 

management theory, which points that this is a strategic possibility to make brand value 

(DOZ, HAMEL, 2000).  Therefore, this study aims to verify the evaluation of consumers 

referred to the co-brand between the national luxury and the fast-fashion brands, and 

the impact of this merger on the evaluation of the individual brands. Thus, this study 

proposed an experiment with the creation of a fictitious brand resulting from the co-

brand between fast-fashion brand Renner and the luxury brand Bo.Bô, which was filled 

in via online platform Qualtrics by 173 women placed in 3 experimental groups. Among 

the obtained results, it was verified that the positive evaluation of the consumers 

towards the luxury brands are important for the positive evaluation of the co-brand, but 

the opposite effect occurs when analyzing the intention to purchase luxury brands and 

the evaluation of the co-brand. A similar effect happens to the fast-fashion brand and 

the co-brand created. Future studies may verify which variables induces consumers to 

buy the brand created by the co-brand, however this study detected that the exposed 

variables do not influence in the purchase intention of the co-brand, but do influence 

on the other measured valuation variables - value perceived, brand attitude and brand 

ad. 

 

Key-words: 1. Luxury brand 2. Co-branding 3. Fast-fashion  
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1 INTRODUÇÃO 

 
O Brasil parece ser um mercado atraente para os empreendedores do luxo, 

pois dos U$200 bilhões que este mercado movimenta ao ano no mundo, o Brasil 

sozinho representa US$2 bilhões (MODESTO 2007). Com o alto patamar do dólar, os 

investimentos em produtos e serviços de luxo no Brasil têm aumentado 

(FERREIRINHA, 2016), e as marcas de luxo internacionais começaram a investir no 

Brasil e assim, atendendo às necessidades e desejos de uma demanda que até então 

não era possível ser suprida (AVERBUG, 1999).    

 Segundo dados levantados pela Associação Brasileira das Empresas de Luxo 

(Abrael) o segmento de mercado de luxo cresceu de 11% a 13% no ano de 2015, e a 

previsão é que a expansão continue na mesma proporção para o ano de 2016. Isto 

quer dizer que apesar do mercado de luxo também ser afetado pela crise econômica 

brasileira, ele é atingido com menos intensidade.     

 Tendo em vista este cenário, o fast-fashion ganhou destaque no varejo de 

moda. O termo, que surgiu nos anos 1990, define a atualização cada vez mais 

constante dos produtos de moda em grandes redes varejistas, e nos últimos anos, 

vem se popularizando em todo o Brasil. As coleções, que anteriormente a este 

modelo, eram divididas de acordo com a estação do ano (primavera/verão e 

outono/inverno), passam a ter peças incorporadas durante todo o ano, com produções 

temáticas que representam as necessidades dos consumidores. O ciclo de vida curto 

dos produtos facilita as vendas, um dos maiores atrativos para a indústria, sendo esta 

uma parceria que lojas varejistas estão adquirindo com o intuito de buscar uma moda 

com rápido giro de mercadoria, onde fazem parte dessa categoria de varejo de 

vestuário: C&A, Renner, Riachuelo e afins (NENES e SILVEIRA, 2016). 

Para tanto, uma das formas de explorar o mercado brasileiro é por meio de 

parcerias com outras marcas (VIÑES, 2012). Esta nova estratégia visa a diferenciação 

no mercado competitivo atual, que precisa reinventar-se com novos produtos ou 

conceito. Assim, este projeto se propõe verificar a associação entre marcas de luxo e 

fast-fashion. 



 
 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

A discussão principal deste projeto é verificar como o consumidor de redes fast-

fashion avaliam marcas de luxo sendo comercializadas nestas redes varejistas de 

vestuário e descobrir qual a influência de cada uma das marcas sobre a marca criada 

pela co-brand. Desta forma, o problema de pesquisa a ser investigado é: como os 

consumidores avaliam as alianças entre as marcas de luxo e redes fast-fashion, e qual 

a influência da avaliação de cada uma das marcas sobre a avaliação da co-brand? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA 

A parceria entre marcas foi escolhida como tema, devido ao relevante aumento 

de interesse dessa estratégia nos últimos anos, com o intuito de otimizar os recursos 

e aproveitar as potencialidades entre as marcas (KOTLER; KELLER, 2006).  

Dados do setor a serem estudados revelam que o ramo de vestuário vem 

agregando valor significativo dentro da economia brasileira, totalizando mais de 365 

mil empresas e detendo mais de 679 mil postos de trabalho, além de movimentar R$ 

9,3 bilhões em salários (SEBRAE, 2013). 

Desta maneira, este estudo poderá corroborar acerca da importância da gestão 

das marcas no mercado, assim como sua aplicabilidade nas organizações que 

apresentam um papel importante no embasamento teórico destes estudos. Assim, a 

investigação sobre estratégias de gestão de marcas poderá auxiliar para a construção 

do conhecimento de marketing, de modo a contribuir para produção de teorias de 

comunicação, administração e gestão de investimento.  

Os resultados obtidos poderão esclarecer os motivos que levam os 

consumidores a adquirir ou rejeitar os produtos de vestuário proveniente de marcas 

de parceria. Com isso a estratégia de unir duas marcas, denominada co-branding, 

entre uma marca de luxo e uma rede varejista de vestuário fast-fashion poderá ser 

verificada a partir de teorias e hipóteses a serem abordadas neste estudo.  



 
 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PRÁTICA 

 
Um dos fatores que influenciam no comportamento de compra é o consciente do 

consumidor (KOTLER, 1998). É importante analisar a consciência do indivíduo e 

verificar todos os estímulos levados ao consumo. Deste modo, os resultados desta 

pesquisa poderão contribuir na gestão, tomada de decisão e desenvolvimento das 

marcas que buscam maior visibilidade no mercado de luxo no Brasil, verificando 

percepções sobre a parceria entre marcas de luxo e fast-fashion sob a ótica dos 

consumidores. 

Dado o crescimento recente no número de marcas adotando esta estratégia, a 

investigação de diferentes aspectos da relação se torna extremamente válida para 

orientar gestores a tomarem melhores decisões no futuro. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral  

 

Verificar a avaliação dos consumidores à alianças entre marcas de luxo e redes 

varejistas fast-fashion, e o impacto das avaliações das marcas individuais nesta 

aliança. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

a) Verificar a avaliação dos consumidores à alianças entre marcas de luxo e redes 

varejistas fast-fashion; 

b) Analisar o impacto da avaliação da marca de luxo sobre a avaliação da co-brand; 

c) Verificar o impacto da avaliação da marca de fast-fashion sobre a avaliação da co-

brand. 

 

 

 



 
 

 

2 REVISÃO LITERÁRIA     

2.1 MERCADO DE LUXO 

 

De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Luxo -

ABRAEL (2016), mesmo com a crise na economia brasileira, o mercado de luxo não 

está sendo atingido, uma vez que os maiores consumidores deste setor são o público 

da classe A que sofrem menos com os efeitos da inflação e deterioração da renda. 

O mercado de luxo brasileiro movimentou R$ 15,7 bilhões em 2010, já no ano 

de 2015, o aumento foi de 11% a 13%, de acordo com a pesquisa da MCF1 Consultoria 

em parceria com a GfK2. Este índice tende a aumentar, pois, segundo o presidente da 

MCF Consultoria, Carlos Ferreirinha (2016), além do fato do brasileiro gostar e "se 

permitir" comprar, com o dólar em alto patamar, as compras de luxo feitas no Brasil 

são favorecidas (Época Negócios, 2010).      Apesar da 

disputa entre carros, joias e cosméticos, no mercado de luxo brasileiro a liderança 

absoluta é do mundo da moda. Das empresas voltadas ao mercado para a classe A 

27% atuam em moda, segdas por calçados (17%) e automóveis (10%) (Época 

Negócios 2010). Em termos geográficos, regiões como Centro-Oeste, Nordeste, Norte 

e interior de São Paulo estão com crescimento de renda muito forte, logo, para 

Ferreirinha (2016), é fundamental que as empresas de luxo planejem uma visão para 

outras localidades para que assim o luxo ganhe mais força no Brasil todo. 

No que diz respeito à produção de confecção, calçados, acessórios e diversos 

outros mercados, onde os produtos de luxo se destacam, o Brasil é especializado na 

produção em larga escala, logo, o país não se especializa em nichos de mercado com 

produção artesanal e em pequena escala.    Neste sentido, os 

produtos de luxo ainda são pouco representativos e possuem pouco peso no PIB 

brasileiro, mas sua visibilidade é muito significativa e servem de parâmetro para uma 

maior especialização e melhoria da qualidade com um custo acessível (ABRAEL, 

                                            
1  Gesellschaft für Konsumforschung, Crescimento pelo Conhecimento, em português é uma empresa 

de estudos de mercado, (2010). 
2  Segmento exclusivo formado pelos brasileiros com maior poder aquisitivo. 



 
 

 

2015).        Para melhor esclarecer as 

nuances sobre o mercado de luxo, primeiro se conceituará luxo, sua simbologia e 

posteriormente o luxo do setor de vestuário. 

 

2.2 O QUE É LUXO? 

 
A visibilidade social do luxo cresceu fortemente nos últimos anos por culpa do 

aumento do número de marcas de luxo e por causa da intensificação do investimento 

publicitário e da midiatização das marcas de luxo (CASTILHO; VILLAÇA (2006). Para 

Lipovetsky e Roux (2003, p. 22):   

 

O luxo não começou com a fabricação de bens de preço elevado, 

mas com o espírito de dispêndio: este precedeu o 

entesouramento das coisas raras. Antes de ser uma marca da 

civilização material, o luxo foi um fenômeno de cultura, uma 

atitude mental que se pode tomar por uma característica do 

humano-  social afirmando seu poder de transcendência. 

 

O conceito de luxo adquiriu diversos significados de acordo com os contextos 

e acontecimentos de cada época. O significado etimológico do termo luxo, vem do 

latim lux (luz), que significa abundância, refinamento (SEIXAS, 2009). No entanto, 

segundo o dicionário Mini Aurélio - Dicionário da Língua Portuguesa (2004), luxo é 

1.Vida que se leva com grandes despesas supérfluas e o gosto do conforto excessivo 

e do prazer; 2.Bem ou prazer custoso e supérfluo. Para Lipovetsky & Roux (2005), o 

luxo adquiriu no decorrer dos tempos, conceitos e sentidos com base em objetos, 

seres, pessoas, lugares, produtos e marcas. 

 Segundo Castilho e Villaça (2008, p. 11):  
 

O luxo perde a obviedade do material nobre e ganha em sensorialidade e em 
capital cultural. Os personagens privilegiados, as celebridades do 
contemporâneo, investem na produção de códigos que exigem um verdadeiro 
investimento para o reconhecimento e a fruição. O luxo se dá no design, na 
sofisticação tecnológica, na hipermobilidade e na individualização. O luxo 



 
 

 

exige aprendizado do raro, do exótico e do sensível e exige também 
separações e limites: da sala Vip ao mundo virtual. 

 

Existem diferentes concepções do sentido de luxo. Sob a ótica material, o luxo 

concretizou o prazer, a hierarquia status, a sofisticação, a elegância, a raridade, o 

supérfluo, a aparência, a frivolidade e o poder econômico. Da perspectiva imaterial, o 

luxo relaciona-se a um comportamento, a uma vaidade, a um código proveniente de 

uma comunicação não verbalizada, no conhecimento, no saber, nos valores, na 

satisfação, no diferente e no reconhecimento. Desta forma, o luxo é caracterizado 

como um fenômeno social, que atua de forma direta sobre o desejo de poder, distinção 

e legitimidade dos indivíduos. E sob o ponto de vista econômico, o luxo, tratando de 

sua comercialização, caracteriza-se por sua raridade e preços elevados (SEIXAS, 

2009). 

Segundo Allérès (2000), há uma hierarquia entre as classes sociais e produtos 

de luxo que indica como cada uma destas classes consomem de acordo com suas 

condições financeiras. O luxo inacessível faz parte de uma categoria patrimonial, que 

são artigos como joias, obras de arte, alta costura, veículos e imóveis e pode ser 

transferido ao longo das gerações. O luxo intermediário é responsável pelo 

crescimento das marcas de luxo, que são os objetos produzidos em quantidade 

limitada como roupas e acessórios prêt-a-porter3 das marcas de moda de luxo. O luxo 

acessível são os produtos direcionados para a qualidade de vida e bem estar, como 

cosméticos e bebidas que permitem o desfrute do universo de luxo a preços mais 

acessíveis (ALLÉRÈS, 2000). 

 

2.2.1 Simbologia do consumo de luxo 

 

Seixas (2009, p. 49) afirma que “o luxo como valor simbólico é atributo dos seres 

humanos, os quais, alguns deles, detêm o privilégio de possuir e usufruir dos bens 

luxuosos”.  Do ponto de vista do valor de uso, o luxo é muitas vezes considerado pelos 

                                            
3 Segundo o jornal globo, deponível em: http://g1.globo.com/globo-news/mundo-sa/videos/v/mundo-sa-

como-o-fast-fashion-transformou-as-redes-varejistas-em-difusoras-da-moda/3512768/ 

http://g1.globo.com/globo-news/mundo-sa/videos/v/mundo-sa-como-o-fast-fashion-transformou-as-redes-varejistas-em-difusoras-da-moda/3512768/
http://g1.globo.com/globo-news/mundo-sa/videos/v/mundo-sa-como-o-fast-fashion-transformou-as-redes-varejistas-em-difusoras-da-moda/3512768/


 
 

 

indivíduos como algo supérfluo (CASTILHO e VILLAÇA, 2006), pois muitas vezes o 

imaginário dos consumidores passa a ser ostensivo e hedonista e assim, usufrui de 

objetos e serviços de luxo apenas para projetar uma diferenciação e possibilitar sua 

inserção no extrato social (SEIXAS, 2009).   O consumo do luxo divide-se 

então entre o "luxo exteriorizado" que pende para a distinção social e ostentação e o 

"luxo interiorizado" que concebe ao prazer do gosto (CASTILHO e VILLAÇA, 2006). 

O luxo transfere emoções e experiências, cria uma fantasia imaginária que desperta 

sentimentos de paixão, prazer, prestígio e desejo de posse. Por isso, muitas vezes, o 

luxo serve também para que o indivíduo compense suas frustrações e busque a 

satisfação nele (SEIXAS, 2009). O propósito de uma sociedade consumista é que 

todos os desejos, fantasias e exigências se concretizem em logomarcas, signos 

chegando à escolha e compra de bens materiais (ALLÉRÈS, 2000). 

Seixas, (2009, p. 50) considera que “produtos ou serviços de luxo traduzem, ao 

mesmo tempo, opções racionais (preço, qualidade e uso) e irracionais (busca de 

siglas, padrões de vida, fidelidade à marca e símbolos de distinção social)”.  

 

2.2.2 Mercado de luxo no setor de vestuário 

 
No que diz respeito à criação de novos modelos no mundo da moda, as 

constantes mudanças fazem com que os ciclos de vida dos produtos de vestuário 

sejam cada vez mais curtos (CAROZZI, 2005). Logo, é imprescindível que as 

organizações estejam sempre antentas às tendências, através de pesquisas de 

mercado e um sistema eficiente de marketing (CAROZZI, 2005). 

A moda é um símbolo da sociedade, que sofre influência constante pela 

mudança histórica, social, religiosa, política, econômica, psicológica e mudanças 

tecnológicas (OKONKWO, 2007). Desde a antiguidade até os tempos modernos, a 

indústria de luxo testemunhou a evolução da história da moda e das marcas de luxo. 

De acordo com Okonkwo (2007), é fundamental que a moda tenha uma visão futurista 

e pense sempre a frente dos concorrentes, portanto, as marcas de moda de luxo 

empenham-se para conseguir adquirir inovação e diferenciação.    



 
 

 

À vista disso, as marcas de luxo mais antigas modificaram-se e foram se 

aperfeiçoando com o tempo, enquanto as novas marcas de luxo, tornaram-se 

altamente atraentes com o auxílio de técnicas e estratégias de marketing e 

comunicação muito eficazes (OKONKWO, 2007). Além disso, as empresas de luxo 

utilizam da força que a marca possui para atingir os consumidores de uma forma 

psicológica através do estímulo das marcas para que os consumidores adquiram luxo 

a fim de se sentirem diferentes e únicos, uma vez que o design, a inovação e a beleza 

estética são apenas alicerces para conquistar o público (OKONKWO, 2007). Isto é, o 

papel da marca é considerado mais importante, pois ela alimenta o desejo contínuo 

de produtos de luxo, apesar das constantes mudanças que ocorrem na moda.  

No presente estudo, a marca de luxo Bo.Bô foi escolhida para realizar o 

experimento. A Bo.Bô é uma marca de luxo nacional que foi fundada em 2006 pelas 

estilistas Flavia Viacava e Carla di Palma, e tem como foco mulheres jovens de alto 

poder aquisitivo, com estilo próprio, independente de tendências (CRUZ, 2009).  

 

2.2.2.1 Fast-fashion e sua categoria de varejo 

 
Segundo dados do SEBRAE4, 300 mil empresas formais e 5,5% do PIB da 

indústria de transformação fazem do setor da moda um dos mais importantes da 

economia brasileira. Segundo o relatório setorial da Texbrasil, o setor gerou, em 2012, 

R$ 140 bilhões, sendo este o segundo maior empregador do país, responsável por 

2,4 milhões de empregos diretos e mais de 8 milhões entre diretos e indiretos. 

        Na ponta da cadeia produtiva da moda está o varejo, que cresce paralelamente. 

A análise do SEBRAE mostra ainda que o ponto de venda é relevante na estratégia 

comercial da indústria, pois é lá que o consumidor decide a compra e fornece 

informações sobre suas preferências e perfil de consumo. 

                                            
4Segundo o Sebrae, disponivel em: 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c8874f1b33de58
7fcc7641cb0f839ec2/$File/5350.pdf 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c8874f1b33de587fcc7641cb0f839ec2/$File/5350.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c8874f1b33de587fcc7641cb0f839ec2/$File/5350.pdf


 
 

 

O fast-fashion5 segue o conceito de lojas de departamento, onde são divididas 

entre roupas masculinas e femininas, roupas íntimas, calçados e em algumas redes 

também se encontram cama, mesa e banho (MOTA, 2012). 

Se antes as vendas neste setor eram baseadas na sazonalidade das estações, 

hoje, com o fast-fashion, a rotatividade de produtos mais que triplica. Segundo Flávio 

Rocha, presidente das Lojas Riachuelo, em entrevista para o programa Mundo S/A, 

da Globo News, o fast-fashion possibilita ao varejo mudar seu mix de moda a cada 

dez dias, enquanto no modelo tradicional, peças de uma coleção ficariam até seis 

meses na loja, até que uma nova campanha seja lançada. Ainda segundo Rocha, a 

grande diferença nas duas maneiras de se produzir moda, é que a padrão se baseia 

apenas na produção, enquanto a fast-fashion busca promover o empoderamento do 

consumidor.       O quadro 1 faz um comparativo 

com as principais diferenças entre os dois modelos: 

 

 

  

Quadro 1 – Comparativo entre modelo tradicional de varejo e fast-fashion 

VARIÁVEIS PADRÃO FAST-FASHION 

Tempo de Produção 24 meses Poucas semanas 

Preços Variados Baixos e competitivos 

Lançamento Coleções Temas 

Orientações Estilistas Consumidor 

Tendências Maior risco Menor risco 

Prioridade Identidade e estilo Lucro 

Fonte: SEBRAE, 2014 
 
 

Para Enrico Cietta (2012), a velocidade na produção não é o único aspecto 

desse modelo. “O êxito está na gerência da cadeia de produtividade”, explica o autor 

italiano. Além disso, com a rapidez com que se dissipam as tendências nas principais 

passarelas de todo o mundo, é necessário que o designer esteja antenado com as 

                                            
5 Produto, preço, praça e promoção. 



 
 

 

necessidades do mercado. Neste modelo, o consumidor é o combustível para acelerar 

o sucesso. 

Diferentes estudos, entre eles a sociologia dos estudos culturais (FOUCAULT, 

2003) mostram que o vestuário e a moda são mais do que simples bens de consumo. 

Eles contêm significados de grande importância para o indivíduo e seu relacionamento 

com a sociedade. Cietta (2012, p.17) afirma: 

 
A moda diz algo sobre quem veste, sobre o contexto social de uma 
determinada pessoa: o significado do consumo de moda é sempre relativo a 
alguém, a um lugar, a um tempo e a um contexto. Em outros termos, a moda 
é um produto cultural na medida em que o seu ‘valor’ é estritamente ligado ao 
‘contexto’ em que é consumido. 

 
Logo, entende-se que a moda consumida no fast-fashion claramente não se 

trata do mesmo produto que aquele consumido em lojas de luxo, porém, em termos 

estéticos e conceituais, proporcionam ao consumidor final a mesma saciedade, 

principalmente sob o aspecto da rapidez, já que em poucos dias, tendências mundiais 

tornam-se acessíveis e oferecem uma democratização da moda. 

 
 
 

2.2.2.2 Comportamento de consumo no mercado da moda 

 
Produtos de vestuário, celulares, joias e automóveis, são considerados meios 

de expressão da moda, representados por meio de uma comunicação não-verbal que 

mostra, muitas vezes, que as marcas representam um fetiche. Para que as marcas 

criem produtos que se transformem em objetos de desejo é fundamental descobrir o 

que efetivamente tem valor para o consumidor e procurar corrigir eventuais 

deficiências (COBRA, 2006).  

Quando o consumidor adquire, avalia e usa um produto de moda, ele é capaz 

de, inconscientemente, decompor este bem em diversos atributos, sejam eles: 

atributos físicos dos produtos de consequências para o comprador, que são 

entendidas como satisfações funcionais ou psicossociais. O que o consumidor 

valoriza no produto de moda pode ser instrumental, abordando o tipo de uso, e 



 
 

 

psicossocial, valorizando a sensação de posse relacionada ao produto (URDAN; 

URDAN, 2006). 

Conforme Cobra (2007), os consumidores de produtos de moda recebem 

estímulos imaginários e desta forma, apreciam mais os valores instrumentais (os 

Valores Instrumentais representam os instrumentos e as ferramentas para alcançar 

os Valores Terminais desejados, que representam as consequências mais amplas e 

pessoais que os seres humanos tentam alcançar durante a vida. Ou seja, são modos 

preferidos de conduta ou de comportamento, por exemplo, ser honesto, independente, 

perseverante (ROCKEACH, 1968) ) que os atributos físicos, ou seja, estar na moda 

pode significar apenas uma distinção e aceitação social para estes compradores. 

Neste sentido, o indivíduo, ao se apropriar de um bem, que carrega signos 

referentes à moda faz, mesmo que involuntariamente, faz associações em torno de 

seu consumo.  

Para tanto, a moda é considerada um fenômeno social onde o consumo pode 

estar ligado ao preenchimento de necessidades emocionais ou de compra. Assim, 

surgem as necessidades dos consumidores em estar na moda (SOLOMON, 2002).  

Cobra (2007, p. 65) alega que o valor de um produto de moda é percebido pelo 

comprador quando "há uma compensação do esforço realizado para sua aquisição, 

seja financeiro, de tempo, de status ou de emoções”. Assim, o valor percebido está 

ligado aos benefícios recompensadores. 

 Compreendendo como o consumidor de luxo se comporta no mercado da 

moda, os próximos capítulos abordarão sobre estratégia de marca e estratégias que 

marcas vêm implementando para divulgação e venda de seus produtos. 

  



 
 

 

3 ESTRATÉGIA DE MARCA 

 

A marca tem o papel de identificar uma empresa ou o fabricante através de um 

nome, uma marca comercial, um logotipo ou outro símbolo. Uma marca oferece 

atributos, benefícios e serviços aos consumidores. É um símbolo complexo, que pode 

apresentar até seis níveis de significado: atributos; benefícios; valores; cultura; 

personalidade e usuário (KOTLER, 2000).         

 Segundo Guillermo (2007), os cuidados que se deve ter com a criação de uma 

marca são fundamentais, uma vez que quando há uma boa estratégia de marca, os 

investimentos em marketing e comunicação diminuem e a fidelização com os clientes 

aumenta. Para Kotler (2000), é fundamental que as marcas desenvolvam associações 

positivas em relação a ela, e não promovam apenas atributos da marca, visto que o 

consumidor está mais interessado nos benefícios que nas características do 

produto/serviço e porque desta maneira, copiar tais características torna-se mais fácil 

para os concorrentes. 

Brand equity ou valor da marca é um conjunto de ativos (e obrigações) relativo 

a uma marca registrada, que é acrescentadoou subtraído do valor proporcionado por 

um produto ou um serviço em benefício da empresa ou de seus clientes. As principais 

categorias de ativos são: consciência da marca, qualidade percebida, associações 

relacionadas à marca, lealdade à marca (AAKER. 2007)   As 

pessoas gostam e valorizam aquilo que lhes é familiar, isto é, a conscientização de 

marca já provou que afeta as percepções e os gostos dos consumidores.  Um produto 

ou serviço pode ser tão incisivo que se torna sinônimo em uma determinada categoria, 

como por exemplo as marcas Xerox e Aspirina (AAKER, 2007).  

Estratégia é a “criação de uma posição única e de valor que envolve um 

diferente conjunto de atividades” (KOTLER, 2000). Além disso, a vantagem 

competitiva que há entre as organizações, é definida através da capacidade que uma 

tem de realizar atividades diferentes da outra, ou ainda realizar atividades parecidas, 

mas de maneiras diferentes. A marca precisa ser lembrada e amada, e segundo Cobra 

(2007), há três forças que contribuem para que ela se destaque e se diferencie perante 



 
 

 

o mercado: valor total da marca como ativo; força da marca com relação à lealdade 

do consumidor e imagem da marca perante o consumidor. 

Kotler (2005) indica que há cinco tipos de estratégia de marca:  

● Extensões de linha: uma mesma marca cria itens adicionais dentro da mesma 
categoria; 

● Extensões de marca: uma mesma marca cria itens adicionais em outras 

categorias; 

● Multimarcas: uma empresa lança novas marcas dentro da mesma categoria de 

produtos; 

● Novas marcas: uma empresa cria uma nova marca em uma nova categoria, no 

entanto a nova marca não se apropria do nome da empresa; 

● Marcas combinadas ou marcas duplas: duas ou mais marcas se juntam e criam 

apenas uma oferta; 

 Utilizando-se desses conceitos, vale especificar sobre estratégia de marca no 

mercado de luxo, que será apresentada na próxima seção. 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DE MARCA NO MERCADO DE LUXO 

 
Riccardi (2006), afirma que para atrair os clientes do mercado de luxo, é necessário 

que as estratégias de marketing sejam diferenciadas. Desta forma, o marketing “one 

to one” (O2O), identificado pelo marketing personalizado, em que há contato direto 

entre a empresa e o cliente, é o mais adequado para atingir o público do mercado de 

luxo.  

O marketing O2O tornou-se uma das mais emergentes ferramentas de 

marketing que surgiram com a nova economia (ALLÉRÈS 2000). Para criar fidelização 

e confiança entre essas marcas e seus consumidores, esta ferramenta tem como 

principal objetivo satisfazer as necessidades dos consumidores, no entanto, essas 

necessidades, conforme Riccardi (2006) são mais específicas. Investir em 

atendimento personalizado e em eventos sociais são táticas eficazes para fidelizar 

estes clientes. Além disso, é fundamental que a empresa seja capaz de fornecer 



 
 

 

produtos/serviços que sejam adequados ao perfil do seu cliente, conhecer os seus 

gostos, interesses e oferecer precisamente aquilo que o cliente necessita. Ao contrário 

do marketing de massa, os produtos e serviços dessa categoria devem ter pontos de 

vendas muito bem selecionados (RICCARDI, 2006). 

O design de produto também é uma estratégia importante de marketing para o 

mercado de luxo, pois ele proporciona uma grande valorização da imagem. Além do 

design, a matéria prima, a durabilidade e o conforto são atributos muito valorizados 

pelos consumidores deste mercado (RICCARDI, 2006). 

 

3.2  Estratégia de Co-brand 

 
O co-brand ocorre quando duas ou mais marcas existentes são combinadas ou 

promovidas em conjunto de um modo qualquer. Apesar da estratégia existir há muito 

tempo, o interesse em unir duas marcas aumentou nos últimos anos devido a 

otimização de recursos e aproveitamento das potencialidades entre as marcas 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

Para criar uma aliança de marca forte, Kotler e Keller (2006, p. 195) afirmam 

que "é importante que ambas as marcas tenham lembrança de marca adequada e 

associações suficientemente fortes, favoráveis e exclusivas". Desta forma, para que 

haja o sucesso do co-branding é necessário que as duas marcas se completem de 

alguma forma. No entanto, o requisito mais importante é que as duas marcas estejam 

alinhadas para que a marca conjugada ou as atividades de marketing maximizem as 

vantagens das marcas individuais e, ao mesmo tempo, minimizem as desvantagens.  

As principais vantagens e desvantagens do co-branding estão listadas no 

quadro 2: 

 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens da co-branding 

VANTAGENS  DESVANTAGENS  

Tomar emprestados a experiência e o conhecimento 
técnico; 

Perda de controle; 

Alavancar o brand equity que não se possui; Risco de diluição do brand equity; 



 
 

 

Reduzir custos de lançamento do produto; Efeitos negativos; 

Expandir o significado da marca ara outras 
categorias; 

Falta de clareza de marca; 

Aumentar os pontos de contato; Perda de foco organizacional. 

Fonte de receita adicional.   

Fonte: Kotler; Keller, 2006 
 

Neste sentido, a parceria entre duas ou mais marcas com o objetivo de lançar 

um produto ou serviço define-se por Co-branding ou Cross-branding também 

chamado por alguns autores (KOTLER, 1995). Assim, a aliança entre marcas tem 

como finalidade refletir qualidade e valor, ajudando na preferência do consumidor. 

 Entretanto, o sucesso da aliança entre as marcas dependerá da sua relação 

com os consumidores, tal como partilhar do mesmo público-alvo, almejar mesmos 

interesses e possuir domínio de negócio (GODINHO, 2009). Assim, podem obter um 

maior comando de mercado criando um desejo pelo novo no consumidor, 

diferenciando-se dos demais concorrentes. 

        A aliança entre duas ou mais marcas poderá alterar a percepção dos 

consumidores em relação às características dos produtos e possibilidade de compra 

e recompra (MCCARTHY e NORRIS, 1999). 

Foi utilizando-se dessa estratégia, que marcas de luxo nacionais e 

internacionais passaram a fazer parcerias entre lojas de vestuário fast-fashion. Com 

o intuito levar aos consumidores peças de vestuário com preços acessíveis, em 

comparação às marcas de luxo vendidas em grandes boutiques (IZAAL, 2014). 

 

3.3  Avaliação da marca 

 
A marca pode ser mensurada em três parâmetros de avaliação, onde cada um 

deles envolvem vantagens essenciais para proporcionar satisfação ou insatisfação ao 

consumidor, se classificando como: simbólicos, experimentais e funcionais (KELLER, 

1993).  Esses benefícios são importantes para entender os critérios de avaliação na 

mente do consumidor e como ele interage com a marca.    Classificando a marca 

como um bem tangível e/ou intangível, que para Schmidt e Santos (2009), avaliação 



 
 

 

de marca não se restringe somente em compreender o valor, mas ter disponibilidade 

de entender o que leva alguém o possuir, conseguindo assim aumentar ganhos. Com 

a compreensão dos fatores que levam o consumidor ligados à uma marca, será 

possível criar estratégias e possibilitar melhores lucros futuros.   

     O valor percebido ou, brand equity são os atributos 

ligados à uma marca, sejam eles símbolos, cores ou imagens que equivalem ao valor 

do produto/serviço proporcionado ao consumidor ou instituição (AAKER, 1998). Essas 

definições são essenciais para o reconhecimento e imagem da marca, que segundo 

Macedo e Nogueira (2008 p. 6). 

 
A lembrança da marca está relacionada ao reconhecimento 
(capacidade de o consumidor confirmar uma exposição anterior à 
marca) e à recordação (capacidade de o consumidor lembrar-se da 
marca quando se depara com a sua categoria de produto). Já a imagem 
da marca refere-se às associações vinculadas à marca mantidas na 
memória do consumidor. Os tipos de associações podem ser em 
relação aos atributos, aos benefícios e às atitudes. 

 
Isso indica que quanto maior a importância de uma marca para o consumidor, 

melhores serão as atitudes perante ela. 

 

3.4  Atitude 

 
Conforme Pereira e Ayrosa (2007), as atitudes estão associadas ao 

comportamento do consumidor e junto a elas estão relacionadas as tomadas de 

decisões, podendo ser positivas ou negativas perante a algo. Essas atitudes mostram 

como é necessário agir. 

Nas palavras de Dias (2003, p.76), “atitude são avaliações, sentimentos e 

tendências relativamente consistente, relacionada a um objeto ou ideia”. O indivíduo 

precisa dela para criar sua opinião sobre algo.  

As pessoas, por um processo mental, têm seus conhecimentos e vivências e 

com eles acabam tomando partido sobre algo ou alguém, isso é chamado de atitude 

(DIAS, 2003). 



 
 

 

3.5  Atitude à marca 

 
A marca precisa construir junto com o consumidor, comportamentos favoráveis 

para conseguirem lealdade à marca. “As atitudes em relação à marca podem estar 

relacionadas a crenças sobre os atributos e à funcionalidade e benefícios dos 

produtos” (PEREIRA e AYROSA, 2007, p.6). 

A atitude é um dos elementos necessários para entender o consumidor e 

também compreender os 4P’s6 do marketing (URDAN, URDAN 2010). As atitudes de 

cada cliente ajudaram a formar uma marca forte e bem posicionada, entender as 

avaliações do consumidor é saber a forma de lidar com as informações recebidas por 

eles.  

Compreender o consumidor é entender como são suas atitudes, para isso é 

necessário esboçar um processo mental, conforme Urdan e Urdan (2010, p.255) traz: 

 
Numa concepção muito difundida, a atitude abrange três 
componentes inter-relacionados, cognitivo, afetivo e conativo. O 
cognitivo refere-se aos pensamentos do consumidor quanto a um 
objeto. O afetivo o modo como se sente a respeito do objeto ou as 
emoções que este nele desperta. O conativo é a intenção de 
comportamento (vir a fazer algo) acerca do objeto. 

 
O objeto, nesse contexto, pode ser classificado como produto ou marca e 

analisar como o consumidor administra essas informações. A figura 1 mostra um 

resumo de como isso é passado para o cliente. 

 

Figura 1 – Processo mental de atitude do consumidor 

                                            
6 Ferramenta online que possibilita criar, distribuir, controlar as respostas  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

imagem de 

marca é um 

dos atributos de atitude (PEREIRA e AYROSA, 2004). A associação e percepção que 

o consumidor tem sobre uma marca, vão ajudá-lo a criar avaliações sobre as atitudes. 

 

3.6 Influência da atitude em relação ao anúncio 

 
A propensão do consumidor de reagir de maneira positiva ou negativa em 

relação a alguma comunicação, são atitudes em relação ao anúncio (LUTZ; 1991; 

SOLOMON; 2002). O marketing busca entender as necessidades do público-alvo e 

se comunicar de acordo com o que eles buscam, para isso as intenções do cliente 

são partes fundamentais para criar um anúncio atrativo que produza bons estímulos.  

 Neste sentido, anúncios melhor avaliados podem causar atitudes em relação 

ao produto mais positivas, assim como, podem ser classificados como medidores de 

eficiência de anúncios (AYROSA e FACÓ, 2010 p.232). Vale ressaltar que, 

considerações de um anúncio são importantes para a análise do conteúdo transmitido 

para o cliente e verificar se a mensagem está sendo entendida de maneira coerente.  

 

3.7  Intenção de compra 

 
As marcas se comportam de inúmeras maneiras para chamar atenção do 

consumidor. A marca precisa ser construída de maneira que seja duradoura, para isso 

Fonte: URDAN, URDAN 2010  

 



 
 

 

é necessário compreender as atitudes do consumidor perante as intenções de 

consumo.  

Em sua mente, o consumidor já tem um preço estabelecido e em muitos casos 

não é o mesmo que as empresas fornecem, porém isso pode influenciar nos casos de 

intenção de compra no consumidor (FREIRE, 2014). Assim, poderá haver um impacto 

maior em relação ao preço e “nas intenções de compra quando outras dicas 

extrínsecas tais como a marca ou as dicas intrínsecas relacionadas às propriedades 

físicas do objeto não estão claramente definidas” (FREIRE, 2014 p.4). Os motivos que 

levam uma pessoa a querer comprar uma marca e relacionar algum preço para ela, 

podem ser ligados a interferências internas e externas, como conhecimento da marca 

e avaliações positivas de grupos de referências. 

Neste sentido, as hipóteses inferidas a partir do referencial teórico foram: 

H1: Os consumidores avaliam positivamente a aliança entre a marca de fast-

fashion e marca de luxo. 

H2: Quanto mais (menos) positiva a avaliação da marca de luxo, mais (menos) 
positiva é a avaliação da co-brand. 

H3: Quanto mais (menos) positiva a avaliação da marca de fast-fashion, mais 

(menos) positiva é a avaliação da co-brand. 

  



 
 

 

4. METODOLOGIA 

 
Com o objetivo de verificar como os consumidores avaliam as alianças entre as 

marcas de luxo e redes varejistas de vestuário fast-fashion, foi realizado inicialmente 

um levantamento de dados secundários através de pesquisa bibliográfica em livros de 

marketing, gestão de negócio, comportamento do consumidor e websites, além de 

dados públicos de empresas especializadas, que possibilitou a construção do 

referencial teórico, bem como melhor compreensão do problema de pesquisa. O 

método de pesquisa adotado na sequência foi de abordagem quantitativa, de 

classificação causal e de natureza experimental, inferindo relação de causa e efeito 

(MALHOTRA, 2011).     Inicialmente na condução do 

experimento, para testar as hipóteses desta pesquisa, foi realizado um pré-teste para 

a criação e validação do anúncio fictício da co-brand entre as marcas Renner e Bo.Bô. 

Em seguida, para analisar a percepção dos consumidores das redes fast-fashion, foi 

conduzido um experimento, isto é, o pesquisador manipula uma ou mais variáveis 

independentes sobre uma ou mais variáveis dependentes (MALHOTRA, 2011). Para 

coletar os dados, o experimento aconteceu em ambiente online, e a manipulação e 

coleta de dados via plataforma Qualtrics7, respondida de forma online e divulgada 

através do aplicativo Whatsapp8 e mídias sociais. Para tanto, a amostra foi composta 

por 173 respondentes válidos, todas as mulheres com idade média de 33 anos, 

divididas em 3 grupos experimentais. 

O experimento teve manipulação within9 e between10 subjects, uma vez que 

houveram sujeitos que avaliaram todas as marcas, e outros avaliaram apenas 

algumas delas, com design fatorial 3x1, já que foram formados 3 grupos de sujeitos 

avaliando um cenário de manipulação. A formação destes grupos foi pensada a fim 

                                            
7 Aplicativo de mensagens instantâneas para Smartphones. 
8 Todos os entrevistados são sujeitos a todas as avaliações, inclusive fazem parte do grupo de controle. 
9 Uma maneira de evitar erros dentro da coleta within, uma vez que os entrevistados podem fazer 

parte ou do grupo experimental ou do grupo de controle. 
 
10 Segundo a revista época negocios 2013 - 

http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2013/01/o-que-mulheres-aaa-pensam-
sobre-dez-top-mind-em-moda-no-brasil.html 



 
 

 

de evitar o efeito da avaliação da primeira medida sobre as demais, e será melhor 

descrita no capítulo 7.          

 Desta maneira, a metodologia abordará os seguintes aspectos sobre o 

experimento realizado nesta pesquisa: 

• Método Experimental; 

• Apresentação das variáveis da pesquisa; 

• Definições das escalas utilizadas no experimento; 

• Pré-teste. 

    

4.1 MÉTODO EXPERIMENTAL 

 
Utilizará neste estudo o método experimental, que é adotado quando se deseja 

descrever a influência de uma variável em outra. Onde poderá ser manipulada, 

mensuranda variações e efeitos de uma variável sobre outra (MALHOTRA, 2011). 

 

4.2 VARIÁVEIS 

 
As variáveis independentes são manipuladas e controladas para que o 

pesquisador possa medir seus possíveis efeitos sobre as variáveis dependentes 

(CRESWELL, 2010).               

       Para este estudo serão consideradas as seguintes variáveis:  

• Variável Independente: luxo percebido Bo.Bô, valor percebido da Bo.Bô, 

intenção de compra da Bo.Bô, atitude em relação ao anúncio e a marca da Bo.Bô, 

luxo percebido Renner, valor percebido da Renner, intenção de compra da Renner, 

atitude em relação ao anúncio e a marca da Renner, realizações de compras em fast-

fashion, realizações de compras de luxo, realizações de compra de alguma co-brand 

e conhecimento de alguma parceria. 

● Variáveis Dependentes: valor percebido da co-brand, intenção de compra da 

co-brand, atitude em relação ao anúncio e a marca da co-brand. 



 
 

 

 

5 DEFINIÇÕES DAS ESCALAS 

 

Todas as variáveis utilizadas no estudo foram medidas através de escalas já 

existentes na literatura, apresentadas a seguir.  

 

5.1 ESCALA DE VALIDAÇÃO AO ANÚNCIO 

 
Para checagem da manipulação, foi utilizada uma escala para validação do 

anúncio criado, a fim de evitar vieses de percepção de realismo do anúncio 

(PASTORE, 2013). 

 

|1 Nada real|   |2|   |3|   |4|   |5|   |6|   |7 Totalmente real| 

|1 Nada verdadeiro| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Totalmente verdadeiro| 

|1 Nada confiável| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Totalmente confiável| 

 

5.2 INTENÇÃO DE COMPRA 

 
A intenção de compra pode ser considerada como um indicador de 

comportamento futuro dos clientes (ALEXANDRIS, DIMITRIADIS, MARKATA, 2002; 

CLEMES, WU, GAN, 2009).        

 Após visualizarem o anúncio, os sujeitos responderam sobre sua intenção de 

compra em relação à marca anunciada, em uma escala de diferencial de 7 pontos, 

onde o respondente avaliou o quanto estaria interessado em comprar a marca de luxo, 

a co-brand e a marca fast-fashion (1= “discordo totalmente” e 7 = “concordo 

totalmente”.) (KIM, KO e LEE, 2012). 

 

|1 Discordo Totalmente|  |2| |3| |4| |5| |6| |7 Concordo totalmente| 



 
 

 

 

 

 

5.3 LUXO PERCEBIDO 

 
Para Lipovetsky e Roux (2005), a base do sistema do luxo é ser desejável; é 

encontrar-se com a vitalidade e sentir um prazer que se transforma em emoção e uma 

sensação de conforto e harmonia. O luxo pode também ser uma estratégia de vida, 

uma plenitude, um reerguimento do ser, uma regeneração. Segundo o dicionário Mini 

Aurélio - O Dicionionário da Língua Portuguesa (2004), luxo significa “vida que se leva 

com grandes despesas supérfluas e o gosto do conforto excessivo e do prazer”. 

          Outra checagem 

necessária para a condução dos experimentos, foi avaliar a percepção de luxo dos 

respondentes em relação às marcas utilizadas. Para que a manipulação fosse 

verdadeira, os participantes deveriam avaliar a marca Bo.Bô com maior índice de luxo 

percebido que a marca Renner. Para tanto, buscou-se averiguar a percepção de luxo, 

utilizando a percepção sobre a marca e o anúncio para respondente, tanto de luxo 

quanto fast-fashion, sobre as características conforme escala de luxo percebido 

(HAGTVEDT E PATRICK, 2008; KIM, KO E LEE, 2012). 

 

Luxuoso |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 

Prestigioso |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 

Atraente |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 

Alto Padrão |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 

Valioso |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 

 

5.4 VALOR PERCEBIDO 

 



 
 

 

Valor percebido para o cliente é aquele que ele espera receber de alguma 

aquisição e o custo que irá pagar para conseguir adquiri-lo. (KOTLER, 1998). Neste 

contexto, o valor percebido é utilizado como uma das medidas de avaliação das 

marcas estudadas.          

 Para medir o valor percebido, utilizou-se uma escala adaptada ao tema. A 

mesma foi validada junto a estudos de luxo (PROPÓSITO, 2014). A escala, tipo Likert 

teve 7 pontos, sendo 1 “Discordo totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 

 

|1 Discordo Totalmente| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Concordo totalmente| 

 

5.5 ATITUDE DE MARCA 

 
Atitude é um constructo multidimensional que trata de aspectos cognitivos, 

conativos e afetivos da avaliação de pessoas a qualquer objeto, que pode ser um 

produto ou uma marca, como neste estudo. Aqui, a atitude foi utilizada como outra 

das medidas de avaliação das marcas (ENGEL, 2000).    

 A escala tipo Likert com 7 pontos, foi usada para mensurar a intenção de 

compra dos consumidores. 

 

|1 Desfavorável| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Favorável| 

|1 Negativo| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Positivo|  

|1 Baixa Qualidade| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Alta| 

|1 Qualidade Desagradável|  |2| |3| |4| |5| |6| |7 Agradável|  

|1 Não Gostei| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Gostei Muito| 

 

5.6 ATITUDE AO ANÚNCIO 

 
Além da atitude à marca, foi investigada também a atitude dos sujeitos ao 

anúncio apresentado, uma vez que já se sabe que a atitude ao anúncio é mais pontual 



 
 

 

e menos duradoura que a atitude à marca (MACKENZIE; LUTZ, 1989). 

 Nesta escala, buscou-se verificar a avaliação da atitude do consumidor em 

relação a mensagem apresentada do anúncio (AAKER E LEE, 2001). 

 
|1 Não Gosto| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Gosto Muito| 

|1 Ruim|  |2| |3| |4| |5| |6| |7 Bom| 

|1 Não Criativo| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Criativo| 

|1 Fraco| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Forte| 

|1 Ineficaz| |2| |3| |4| |5| |6| |7 Eficaz| 

 

 

  



 
 

 

6 MANIPULAÇÃO E PRÉ-TESTES 

 

O experimento aconteceu como se segue: na primeira tentativa de manipulação 

foi criada uma co-brand entre a marca Louis Vuitton e a marca Renner, testada através 

da escala de tipo Likert de 7 pontos para validar o quão real, verdadeiro e confiável 

era o anúncio apresentado, conforme figura 2. Submeteu-se o anúncio à avaliação de 

6 publicitários e 25 mulheres, onde 95% dos respondentes obteve considerações 

negativas ao anúncio, não validando a parceria aplicada.  

Figura 2 – Anúncio da co-brand entre a marca Louis Vuitton e a marca Renner 

Fonte: Os autores, 2016 

 

Em seguida, foi realizada uma avaliação qualitativa com os mesmos 

respondentes para entender os motivos que levaram às considerações negativas da 

aliança entre a Renner e a Louis Vuitton. Com isso verificou-se que a parceria com 

uma marca de luxo mais prestigiosa gera estranhamento e desconfiança. Os 

respondentes relataram que a marca de luxo parecia “muito luxuosa” para firmar tal 

parceria nacional e, portanto, os avaliadores não acharam que seria real.  



 
 

 

 Desse modo, optou-se por realizar o anúncio com uma marca de luxo nacional, 

e a marca Bo.Bô foi escolhida por estar entre as mais luxuosas do Brasil11. 

 Criou-se então outro anúncio, utilizando-se uma aliança fictícia entre as marcas 

Bo.Bô e Renner, conforme figura 3. 

 

Figura 3 - Anúncio da co-brand entre a marca Bo.Bô e a marca Renner 

Fonte: Os autores, 2016 

 

O segundo pré-teste foi validado utilizando a mesma escala do anúncio anterior 

com 6 publicitários e 25 mulheres. Utilizou-se a escala tipo Likert de 7 pontos para de 

avaliação de anúncio, onde os respondentes foram questionados sobre a realidade, 

veracidade e confiabilidade do anúncio.     Nesta etapa, de acordo 

com a tabela 1 o anúncio da co-brand fictícia foi validado com média acima de 3,5, 

                                            
11 Discrepância.  



 
 

 

que é um valor considerado aceito por apresentar mais que a metade da escala de 7 

pontos. 

 

Tabela 1 – Média da co-brand fictícia de validação do anúncio 

              VARIÁVEIS  MÉDIA 

Quão reais são as informações? 4,3 
Quão verdadeiras são as informações? 5 
Quao confiável são as informações? 4,3 

Fonte: Os autores, 2016 

 

6.1 MANIPULAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 
Com o intuito de verificar possíveis influências no experimento, que consistiu 

em uma análise de respostas que foram divulgadas online via Qualtrics, foram 

realizados três grupos experimentais, utilizando-se três questionários independentes 

com diferentes respondentes. O grupo 1 respondeu perguntas sobre fast-fashion, 

percepção de marca de luxo e co-brand, respectivamente. O grupo 2, por sua vez, 

respondeu perguntas referentes à marca de luxo e fast-fashion e o grupo 3 somente 

sobre co-brand. A manipulação teve por objetivo evitar que a avaliação da co-brand 

fosse influenciada pela avaliação prévia de uma das outras marcas. 

Dessa forma, para checar possível influência conduziu-se, um Teste T de 

diferenças de médias entre as avaliações de cada grupo. Os três grupos foram 

unificados para análise dos resultados, conforme tabela 2.  

 

Tabela 2 – Ordem de avaliação de grupos da co-brand 

 
VARIÁVEIS 

 
GRUPO 

 
MÉDIA 

 
DESVIO 
PADRÃO 

 
SIG. 

Valor percebido 1 
3 

 
4,7076 
4,6522 

 

 
1,43243 
1,13588 

 

0,322 
 

Intenção de 
compra 

1 
3 

 
4,4171 
4,8727 

 

 
1,7314 

1,39556 
 

0,125 
 



 
 

 

Atitude ao 
anúncio 

1 
3 

 
4,3601 
4,6232 

 

 
2,0402 

1,73078 
 

0,184 
 

Atitude à marca 1 
3 

 
4,7321 
4,7391 

 

 
2,16225 
1,88603 

 

0,071 
 

Fonte: Os autores, 2016 

 

Assim, concluiu-se que não houve influência da ordem de avaliação sobre a 

análise subsequente (p>0,05). 

6.2 CHECAGEM E MANIPULAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 
A fim de avaliar se os respondentes compreendem a aliança em estudo como duas 

marcas, uma de luxo e outra de varejo fast-fashion, foi necessário medir a percepção 

dos respondentes em relação ao nível de luxo das marcas utilizadas no questionário, 

Bo.Bô e Renner. 

Foi realizado um Teste T para amostras independentes (Independent-Test), 

que apresentou diferenças estatisticamente significativas (p<0,000) para as duas 

marcas (Bo.Bô e Renner). A média sobre luxo percebido foi maior para a marca Bo.Bô 

(M= 5,395), e menor para a Renner (M= 4,085), que foi classificada como menos 

luxuosa, conforme na tabela 3.  

 

Tabela 3 – Avaliação de percepção de luxo 

 
VARIÁVEIS 

 
MÉDIA 

 
DESVIO PADRÃO 

Luxo percebido Renner  4,085 1,60901 
Luxo percebido Bo.Bô 5,3953 1,327 
Fonte: Os autores, 2016 

 

Ou seja, ao analisar as duas marcas, as mulheres entenderam que a marca 

Bo.Bô é mais luxuosa que a Renner. 

 
 
 
 



 
 

 

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

7.1 AMOSTRA 

 
O experimento aconteceu em ambiente online, e a manipulação e coleta de dados 

via plataforma Qualtrics. Foi feito uma divisão de três grupos de coleta, onde a amostra 

foi composta por 173 respostas válidas.      A 

pesquisa foi dividida em três grupos de coleta de dados: o grupo 1: fast-fashion; marca 

de luxo e co-brand, o grupo 2: fast-fashion e marca de luxo e o grupo 3: apenas co-

brand. Em todas as partes foram usadas às mesmas escalas de valor percebido, 

intenção de compra, atitude com relação à marca e ao anúncio. Além disso, para os 

anúncios da marca Renner e Bo.Bô, utilizou-se a escala de luxo percebido.  

           O grupo 1 

foi composto por 56 respondentes válidos, com idade média de 25 anos, renda entre 

R$ 3.000,00 até R$ 4.000,00 e 45% possui ensino superior completo. Para dar início 

à pesquisa, foi utilizada uma pergunta-filtro, na qual questionava o sexo dos 

respondentes. Portanto, respondentes do sexo masculino iriam para o final do 

questionário sem responder nenhuma outra pergunta, uma vez que não era o público-

alvo do experimento.       A seguir, os 

entrevistados foram questionados se compram em fast-fashion, onde 42 sujeitos 

responderam que compram e 14 que não compram. Os respondentes que 

responderam positivamente, foram questionados sobre a frequência que costumam ir 

à fast-fashion e das 33 pessoas que responderam à esta pergunta, 94% fazem 

compras até 2 vezes por semana. Em seguida, responderam quais as redes mais 

frequentavam, e o resutado apontou para Riachuelo.     

                               Foi perguntado também se já haviam 

feito alguma compra de vestuários de luxo, cujos 50% dos respondentes afirmaram 

positivamente.    Outra pergunta referiu-se ao conhecimento 

dos consumidores sobre algum tipo de co-brand entre uma fast-fashion e uma marca 

de luxo, onde 43% dos sujeitos afirmaram que têm conhecimento de alguma parceria 



 
 

 

deste segmento.   Os respondentes que não pularam questões devido 

às perguntas-filtro, levaram em torno de 9 minutos para responder todo experimento. 

Ao final houve perguntas descritivas como, idade, renda e escolaridade.  

   O segundo constituiu-se em 71 respostas válidas, com idade 

média de 29 anos e que ganham entre R$ 3.000,00 até R$ 4.000,00 no total familiar 

e 63% com ensino superior completo. Somente as mulheres seguiram respondendo o 

questionário e os 8% do sexo masculino foram conduzidos ao fim da pesquisa. 

 Dos respondentes, 96% compram em fast-fashion, as frequências dessas 

compras foram: até 2 vezes por semana (91%) de 3 a 6 vezes por semana (9%).  Em 

seguida, eles responderam quais as redes que mais frequentavam e conforme gráfico 

x, a mais frequentada foi a Riachuelo.     Foi questionado 

o conhecimento dos consumidores sobre algum tipo de co-brand entre uma fast-

fashion e uma marca de luxo e 51% afirmaram conhecerem.  Os respondentes 

foram questionados se já haviam feito alguma compra de vestuários de luxo, desses 

58% disseram já terem comprado.    Para os respondentes 

que não pularam questões devido às perguntas-filtro, levaram em torno de 6 minutos 

para responder todo experimento.     O último grupo (grupo 3) 

obteve 46 respostas válidas, com idade média de 33 anos, renda familiar acima de R$ 

4.000,00, 87% com superior completo. Iniciou-se a pesquisa utilizando uma pergunta-

filtro sobre o sexo dos sujeitos. Conduzindo homens ao fim da pesquisa.  

       Os respondentes que não pularam 

questões devido às perguntas-filtro, levaram em torno de 4 minutos para responder 

todo experimento.  

 

7.2 VALIDAÇÃO DAS ESCALAS 

 
As escalas foram validadas utilizando a análise do coeficiente alfa, ou alfa de 

Cronbach, uma ferramenta estatística que quantifica a média de todos os coeficientes 

meio a meio, que resultam das diferentes maneiras de dividir os itens da escala. Numa 

escala de 0 a 1, os valores acima de 0,7 indicam confiabilidade de coerência interna 



 
 

 

satisfatória (MALHOTRA, 2012). Desta forma, as escalas e seus respectivos valores 

de alfa são apresentados na tabela 4, que apontam o alfa de Cronbach maior que 0,7.  

 

Tabela 4 - Validação das escalas – Alfa de Cronbach 

VARIÁVEIS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
Luxo percebido Renner 0,922 0,936  

Valor percebido Renner 0,967    0,850  

Intenção de compra Renner 0,938 0,940  

Atitude do anúncio Renner 0,967 0,958  

Atitude à marca Renner 0,973 0,966  

Luxo percebido Bo.Bô 0,940 0,845  

Valor percebido Bo.Bô 0,931 0,889  

Intenção de compra Bo.Bô 0,967 0,940  

Atitude do anúncio Bo.Bô 0,979 0,952  

Atitude à marca Bo.Bô 0,979 0,951  

Valor percebido co-brand 0,940  0,861 

Intenção de compra co-
brand 

0,976  0,925 

Atitude do anúncio co-
brand 

0,971  0,952 

Atitude à marca co-brand 0,982  0,972 

Fonte: Os autores, 2016 

 

7.3 AVALIAÇÃO DA ALIANÇA ENTRE AS MARCAS – H1 

 
Para testar a H1, que trata sobre a avaliação dos sujeitos com relação à aliança 

entre a fast-fashion e marca de luxo, realizou-se uma análise descritiva para as 

medidas de avaliação, com escalas tipo Likert de 7 pontos. Assim, a partir das médias, 

observou-se que a parceria foi considerada satisfatória para validar o estudo em 



 
 

 

questão. Valor percebido (m=4,682), intenção de compra (m=4,622), atitude do 

anúncio (m=4,478) e atitude da marca (m=4,735). Como os indicadores eram de 1 à 

7, todas as avalições foram acima do neutro. Com isso, observou-se que a percepção 

sobre a parceria é satisfatória, e portanto todas as avaliações foram positivas e a 

hipótese foi validada por completo, conforme gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Análise da avaliação da co-brand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores, 2016 

 

7.4 EFEITO DAS PERCEPÇÕES DAS MARCAS INDIVIDUAIS SOBRE 

CO-BRAND X BO.BÔ - H2 E H3 

 
Antes da apresentação dos resultados encontrados, é importante destacar que 

considerou-se significativas apenas as relações cujos testes apontaram tal resultado 

(p<0,005). Entretanto, algumas relações entre a marca de fast-fashion e a co-brand 

apresentaram valores marginalmente significativos, como p=0,065, sugerindo haver 

efeito mascarado pela interação com outras variáveis, ou pela presença de outliers12 

                                            
12 



 
 

 

não detectados na amostra. Optou-se por considerar aqui apenas as relações com 

significância estatística assegurada (p<0,005) e postergar estas investigações 

marginais para o futuro. 

Para testar a H2, foram conduzidas uma série de regressões lineares para 

investigar os efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, a 

fim de investigar as hipóteses 2 e 3 do estudo. 

 

7.5 INFLUÊNCIA DAS AVALIAÇÕES DA MARCA DE LUXO (BO.BÔ) 

SOBRE A CO-BRAND - H2 

 
Para avaliar se as variáveis independentes de valor percebido, intenção de 

compra, luxo percebido e atitude em relação ao anúncio da marca Bo.Bô possuem 

influências sobre a variável dependente de valor percebido da co-brand, foi realizado 

um teste de Regressão Linear. O teste apontou uma relação significativa, indicando 

que, quanto maior o valor percebido pela Bo.Bô, maior será o valor percebido pela co-

brand (p<000). Os valores de sig. e Beta na tabela 5 indicam a intenção das variáveis 

e suas intensidades validando os dados apresentados. 

  

TABELA 5 - Avaliação das variáveis da Bo.Bô sobre o valor percebido da co-brand 

 
VARIÁVEIS 

 
B. 

 
Sig. 

 

Luxo percebido 
Bo.Bô 

0,125 
 

0,242 
 

 

Valor percebido 
Bo.Bô 

0,712 
 

0,000 
 

 

Intenção de compra 
Bo.Bô 

-0,115 
 

0,268 
 

 

Atitude ao anúncio bo.bô 0,107 
 

0,499 
 

 

Atitude à marca 
Bo.Bô 

0,012 
 

0,943 
 

 

Nota: R² é igual 0,625. Fonte: Os autores, 2016. 

 

Analisou-se também que, o respondente que apresenta intenção de compra da 

marca de parceria é influenciado de forma positiva pelo valor percebido da marca 



 
 

 

Bo.Bô (p= .024). Os valores de sig. e Beta na tabela 6 indicam a intenção das variáveis 

e suas intensidades validando os dados apresentados. 

 

Tabela 6 - Avaliação das variáveis da Bo.Bô sobre a intenção de compra da co-brand 

 
VARIÁVEIS 

 
B. 

 
Sig. 

 

Luxo percebido 
Bo.Bô 

0,213 
 

0,134 
 

 

Valor percebido 
Bo.Bô 

0,404 
 

0,024 
 

 

Intenção de compra 
Bo.Bô 

0,215 
 

0,118 
 

 

Atitude ao anúncio 
Bo.Bô 

0,151 
 

0,470 
 

 

Atitude à marca 
Bo.Bô 

-0,030 
 

0,888 
 

 

Nota: R² é igual 0,553. Fonte: Os autores, 2016. 

  

A variável dependente, atitude do anúncio da co-brand é influenciada pelas 

variáveis independentes (anúncio e marca da Bo.Bô), assim, quando o respondente 

tem afinidade com o anúncio apresentado e com a marca Bo.Bô é influenciado de 

forma positiva com relação ao anúncio da co-brand. Os valores de sig. e Beta na 

tabela 7 indicam a intenção das variáveis e suas intensidades validando os dados 

apresentados. 

 

 
VARIÁVEIS 

 
B. 

 
Sig. 

 

Luxo percebido 
Bo.Bô 

0,169 
 

0,130 
 

 

Valor percebido 
Bo.Bô 

0,258 
 

0,064 
 

 

Intenção de compra 
Bo.Bô 

-0,148 
 

0,171 
 

 

Atitude ao anúncio 
Bo.Bô 

0,395 
 

0,019 
 

 

Atitude à marca 
Bo.Bô 

0,371 
 

0,030 
 

 

 Tabela 7 - Avaliação das variáveis da Bo.Bô sobre atitude ao anúncio da co-brand 

Nota: R² é igual 0,801. Fonte: Os autores, 2016. 

Constatou-se que a variável dependente, atitude à marca em relação à co-

brand, é influenciada pela atitude à marca Bo.Bô (p=.009). Entretanto, a atitude à 



 
 

 

marca da co-brand é influenciada de forma negativa pela atitude à marca Bo.Bô 

(p=.036). Desta maneira, quando o respondente é consumidor da marca Bo.Bô, ele 

não gosta da co-brand entre as marcas Bo.Bô e Renner. No entanto, quando o 

respondente não consome e apenas conhece a marca Bo.Bô, ele gosta da parceria 

com a marca Renner. Neste sentido, a H2 foi parcialmente confirmada, pois se 

demonstrou contrária para intenção de compra. Os valores de sig. e Beta na tabela 8 

indicam a intenção das variáveis e suas intensidades validando os dados 

apresentados. 

Tabela 8 - Avaliação das variáveis da Bo.Bô sobre atitude à marca da co-brand 

 
VARIÁVEIS 

 
B. 

 
Sig. 

 

Luxo percebido 
Bo.Bô 

0,279 
 

0,076 
 

 

Valor percebido 
Bo.Bô 

0,185 
 

0,335 
 

 

Intenção de compra 
Bo.Bô 

-0,320 
 

0,036 
 

 

Atitude ao anúncio 
Bo.Bô 

0,112 
 

0,624 
 

 

Atitude à marca 
Bo.Bô 

0,633 
 

0,009 
 

 

Nota: R² é igual 0,654. Fonte: Os autores, 2016. 

 

7.6 INFLUÊNCIA DAS AVALIAÇÕES DA MARCA DE FAST-FASHION 

(RENNER) SOBRE A CO-BRAND - H3 

 
Verificou-se que as variáveis independentes de valor percebido, intenção de 

compra, luxo percebido e atitude em relação ao anúncio e à marca Renner, não 

apresentaram efeitos sobre a variável dependente de valor percebido da co-brand. 

Para tanto, conduziu-se um teste de regressão linear, que diz respeito à realização de 

uma pesquisa considerada “estatística com o objetivo de verificar existência de uma 

relação funcional entre uma variável dependente com uma ou mais variáveis 

independentes" (PETERNELLI, 2004 p.3).  Então se pôde constatar que não houve 

influência significativa entre as variáveis apresentadas (0,065<p<0,521). Os valores 

de sig. e Beta na tabela 9 indicam a intenção das variáveis e suas intensidades 

validando os dados apresentados. 



 
 

 

 

Tabela 9 - Avaliação das variáveis da Renner sobre valor percebido da co-brand 

 
VARIÁVEL 

 
B. 

 
Sig. 

 

Luxo percebido 
Renner 

0,087 
 

0,521 
 

 

Valor percebido 
Renner 

0,435 
 

0,065 
 

 

Intenção de compra 
Renner 

0,111 
 

0,516 
 

 

Atitude ao anúncio 
Renner 

-0,149 
 

0,377 
 

 

Atitude à marca 
Renner 

0,183 
 

0,241 
 

 

Nota: R² é igual 0,395. Fonte: Os autores, 2016. 

Ao analisar o efeito das variáveis de de valor percebido, intenção de compra, 

luxo percebido e atitude referente ao anúncio e à marca Renner sobre valor percebido 

da co-brand, verificou-se que as constantes não influenciam na intenção de compra 

da parceria (0,12<p<0,939). Assim, quem compra a marca de parceria, não é 

influenciado pelas variáveis testadas. Os valores de sig. e Beta na tabela 10 indicam 

a intenção das variáveis e suas intensidades validando os dados apresentados. 

 

Tabela 10 - Avaliação das variáveis da Renner sobre intenção de compra da co-brand 

 
VARIÁVEIS 

 
B. 

 
Sig. 

 

Luxo percebido 
Renner 

-0,120 
 

0,469 
 

 

Valor percebido 
Renner 

0,447 
 

0,120 
 

 

Intenção de compra 
Renner 

0,303 
 

0,150 
 

 

Atitude ao anúncio 
Renner 

-0,016 
 

0,939 
 

 

Atitude à marca 
Renner 

0,096 
 

0,612 
 

 

Nota: R² é igual 0,380. Fonte: Os autores, 2016. 

 

Ao investigar as variáveis dependentes no teste para atitude ao anúncio e 

atitude à marca co-brand, observou-se que, nos dois casos houve um efeito 

significativo para atitude em relação à marca Renner com o mesmo sig (p<000). 

Sendo assim, respondentes que gostam da marca Renner, também possuem efeitos 



 
 

 

positivos com relação à parceria e ao anúncio apresentado. Os valores de sig. e Beta 

nas tabelas 11 e 12 indicam a intenção das variáveis e suas intensidades validando 

os dados apresentados. 

 

Tabela 11 - Avaliação das variáveis da Renner sobre atitude do anúncio da co-brand 

 
VARIÁVEIS 

 
B. 

 
Sig. 

 

Luxo percebido 
Renner 

-0,114 
 

0,526 
 

 

Valor percebido 
Renner 

0,320 
 

0,305  

Intenção de compra 
Renner 

-0,042 
 

0,854 
 

 

Atitude ao anúncio 
Renner 

-0,248 
 

0,271 
 

 

Atitude à marca 
Renner 

0,806 
 

0,000 
 

 

Nota: R² é igual 0,468. Fonte: Os autores, 2016. 

Tabela 12 - Avaliação das variáveis da Renner sobre atitude à marca da co-brand 

 
VARIÁVEIS 

 
B. 

 
Sig. 

 

Luxo percebido 
Renner 

-0,196 
 

0,247 
 

 

Valor percebido 
Renner 

-0,005 
 

0,988 
 

 

Intenção de compra 
Renner 

-0,031 
 

0,884 
 

 

Atitude ao anúncio 
Renner 

-0,094 
 

0,653 
 

 

Atitude à marca 
Renner 

0,960 
 

0,000  

Nota: R² é igual 0,587. Fonte: Os autores, 2016. 

 

7.7 ANÁLISE DE COMPRA E CONHECIMENTO ENTRE CO-BRANDING, 

RENNER E BO.BÔ 

 
Por fim, verificou-se que o conhecimento das mulheres em relação às parcerias 

entre fast-fashion e marca de luxo, também a intenção de compra da marca Renner, 

da marca Bo.Bô e da co-brand expostas na pesquisa, demosntraram gerar intenção 

de compra em nenhuma das variáveis. Como forma de constatação, conduziu-se um 



 
 

 

teste de regressão linear para avaliar a intenção de compra da co-brand 

(0,144<p<0,719). Os valores de sig. e Beta na tabela 13 indicam a intenção das 

variáveis e suas intensidades validando os dados apresentados. 

 

Tabela 13 - Avaliação de conhecimento da co-brand e compra de marca de luxo e fast-fashion 

 
VARIÁVEIS 

 
B. 

 
Sig. 

 

Compra fast-fashion 0,532 
 

0,330 
 

 

Compra luxo 0,654 
 

0,194 
 

 

Conhece co-brand 0,173 
 

0,719 
 

 

Comprou co-brand 
 

0,498 
 

0,301 
 

 

Nota: R² é igual 0,117. Fonte: Os autores, 2016. 

 

 Na tabela 14 é apresentado todas os dados das variáveis dependentes e 

independentes.  

Tabela 13 – Variáveis dependentes e independentes reunidas. 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

R² β Sig VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Luxo percebido da Bo.Bô 0,625 0,125 0,242 Valor percebido da co-brand  

Valor percebido Bo.Bô 0,712 0 

Intenção de compra Bo.Bô -0,115 0,268 

Atitude ao anúncio Bo.Bô 0,107 0,499 

Atitude à marca Bo.Bô 0,012 0,943 

Luxo percebido da Bo.Bô 0,533 0,213 0,134 Intenção de compra da co-brand 

Valor percebido Bo.Bô 0,404 0,024 

Intenção de compra Bo.Bô 0,215 0,118 

Atitude ao anúncio Bo.Bô 0,151 0,47 

Atitude à marca Bo.Bô -0,03 0,888 

Luxo percebido da Bo.Bô 0,801 0,169 0,13 Atitude ao anúncio da co-brand 

Valor percebido Bo.Bô 0,258 0,064 

Intenção de compra Bo.Bô -0,148 0,171 

Atitude ao anúncio Bo.Bô 0,395 0,019 

Atitude à marca Bo.Bô 0,371 0,03 

Luxo percebido da Bo.Bô 0,654 0,279 0,076 Atitude à marca da co-brand 

Valor percebido Bo.Bô 0,185 0,335 

Intenção de compra Bo.Bô -0,32 0,036 



 
 

 

Atitude ao anúncio Bo.Bô 0,112 0,624 

  0,633 0,009 

Atitude à marca Bo.Bô     

Luxo percebido da Renner 0,395 0,087 0,521 Valor percebido da co-brand  

Valor percebido Renner 0,435 0,065 

Intenção de compra Renner 0,111 0,516 

Atitude ao anúncio Renner -0,149 0,377 

Atitude à marca Renner 0,183 0,241 

Luxo percebido da Renner 0,38 -0,12 0,469 Intenção de compra da co-brand 

Valor percebido Renner 0,447 0,12 

Intenção de compra Renner 0,303 0,15 

Atitude ao anúncio Renner -0,016 0,939 

Atitude à marca Renner 0,096 0,612 

Luxo percebido da Renner 0,468 -0,114 0,526 Atitude ao anúncio da co-brand 

Valor percebido Renner 0,32 0,305 

Intenção de compra Renner -0,042 0,854 

Atitude ao anúncio Renner -0,248 0,271 

Atitude à marca Renner 0,806 0 

Luxo percebido da Renner 0,587 -0,196 0,247 Atitude à marca da co-brand 

Valor percebido Renner -0,005 0,988 

Intenção de compra Renner -0,031 0,884 

Atitude ao anúncio Renner -0,094 0,653 

Atitude à marca Renner 0,96 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Este estudo abordou a estratégia de co-branding entre uma marca de rede 

varejista de vestuário fast-fashion com uma marca de luxo. Um assunto que tem cada 

vez mais destaque no que diz respeito à economia relacionada a moda no Brasil. 



 
 

 

Foram utilizados como embasamento teórico os pressupostos que contemplavam o 

tema luxo e co-branding. 

Acerca dos objetivos preestabelecidos e às análises do experimento, o 

resultado da pesquisa permitiu a identificação de aspectos que possibilitaram a 

elaboração das considerações detalhadas deste estudo, que teve como finalidade 

verificar a avaliação dos consumidores à alianças entre marcas de luxo e redes 

varejistas fast-fashion e o impacto das marcas individuais desta aliança. 

A fim de verificar quais os aspectos que afetam a avaliação dos consumidores 

perante a estratégia de co-branding, foram criadas três hipóteses. A hipótese 1 

verificou qual a avaliação dos sujeitos com relação à aliança entre a fast-fashion e 

marca de luxo, através de uma avaliação sobre o valor percebido (m=4,682), intenção 

de compra (m=4,622), atitude do anúncio (m=4,478) e atitude da marca (m=4,735), 

em que o valor das médias foram m=4,682, m=4,622 e m=4,735 respectivamente. 

Com os dados apresentados, pôde-se constatar que a percepção sobre marca de 

parceria é satisfatória, portanto, validando a hipótese por completo. 

Para investigar as hipóteses 2 e 3, foi conduzida uma série de regressões 

lineares e apurados efeitos das percepções das marcas individuais sobre a co-brand.

            

 A hipótese 2 buscou averiguar a influência das avaliações da marca de luxo 

Bo.Bô sobre a co-brand. As variáveis independentes, valor percebido, intenção de 

compra, luxo percebido e atitude em relação ao anúncio da marca Bo.Bô foram 

avaliadas para investigar se possuem influência sobre a variável dependente com 

relação ao valor percebido da co-brand. Utilizando-se o teste de regressão linear, 

confirmou-se que há uma relação significativa (p<000), logo, quanto maior o valor 

percebido pela Bo.Bô, maior será o valor percebido pela co-brand. Ao verificar se a 

variável dependente, atitude do anúncio da co-brand, é influenciada pelas variáveis 

dependentes, anúncio e marca da Bo.Bô, contatou-se que quando o indivíduo possui 

afinidade com o anúncio apresentado e com a marca Bo.Bô, apresenta uma influência 

positiva com relação ao anúncio da co-brand.      Além 

disso, verificou-se que a atitude à marca da co-brand é influenciada de forma negativa 

pela atitude à marca Bo.Bô (p=.036), ou seja, quando o sujeito é consumidor da marca 

Bo.Bô, a marca de parceria não lhe agrada. No entanto, a variável dependente, atitude 



 
 

 

em relação à co-brand, é influenciada pela atitude à marca Bo.Bô (p=.009), logo, 

quando o sujeito não consome e apenas conhece a marca Bo.Bô, a co-brand é 

agradável. Analisou-se também que a intenção de compra da co-band é influenciada 

positivamente pela intenção de compra da marca Bo.Bô. Neste sentido, a hipótese 2 

foi parcialmente confirmada, pois demonstrou-se contrária para intenção de compra e 

positiva para as outras variáveis.    A terceira hipótese buscou averiguar 

a influência das avaliações da marca Renner sobre a marca de parceria, verificando 

assim, se as variáveis independentes de valor percebido, intenção de compra, luxo 

percebido e atitude em relação ao anúncio e à marca da Renner, apresentam efeito 

sobre a variável dependente de valor percebido da co-brand. Assim, pôde-se 

constatar que não houve influência significativa entre as variáveis apresentadas 

(0,065<p<0,521). 

Ao avaliar o efeito da intenção de compra da co-brand sobre o valor percebido, 

a intenção de compra, o luxo percebido e a atitude referente ao anúncio a à marca 

Renner, foi constatado que essas constantes não influenciam na intenção de compra 

da marca de parceria.  

Ao trocar as variáveis dependentes, intenção da co-brand, no teste para atitude 

ao anúncio e atitude à marca da co-brand, verificou-se que nos dois casos houve um 

efeito significativo para atitude em relação à marca Renner com o mesmo sig (p<000). 

Desse modo, indivíduos que gostam da marca Renner também apresentam 

resultados positivos com relação à parceria e ao anúncio.  

Conduziu-se um teste de regressão linear para avaliar a intenção de compra 

da co-brand (0,144<p<0,719), comprovando que o conhecimento dos sujeitos com 

relação à parceria entre fast-fashion e marca de luxo e a intenção de compra das 

marcas Renner e Bo.Bô e da co-brand, não geram intenção de compra em nenhuma 

das variáveis apresentadas. Assim como, as variáveis de valor percebido, intenção de 

compra, luxo percebido e atitude referente ao anúncio e à marca Renner usadas no 

experimento, não ocasionaram possíveis influências na intenção de compra da marca 

de parceria. 



 
 

 

8.1 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS E RECOMENDAÇÕES PARA AS 

MARCAS 

 
Este estudo pôde verificar que estratégias adotadas por marcas de luxo ao 

realizarem parcerias com fast-fashion são positivas em alguns aspectos, e negativas 

em outros. Para tanto, sugere-se objetivos diferentes para traçar este tipo de aliança.

       

Um dos objetivos poderá ser atingir um novo público-alvo, diferente dos sujeitos 

que já são consumidores, embora isso não tinha sido destacado no experimento. A 

parceria entre a rede de varejo Renner e a marca de luxo Bo.Bô, apresentam uma 

percepção satisfatória quando o respondente reconhece a marca Bo.Bô, sem 

consumi-la. Da mesma forma que, respondentes que se sentem satisfeitos com a 

marca Renner também apresentam perceção positiva sobre a co-brand, mas não 

existe relação de intenção de compra entre as marcas.   Outros 

objetivos a serem atingidos podem ser o ganho de valor de marca e presença no 

mercado, principalmente para marcas de luxo. As avaliações da marca de luxo 

influenciaram na avaliação da aliança. 

 Para marcas de fast-fashion os objetivos parecem ser mais eficazes se 

pautados na presença de marca, uma vez que as avaliações da fast-fashion 

influenciaram nas avaliações da aliança.  

 

8.2 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 
 Para dar andamento nos estudos sobre o comportamento do consumidor de 

luxo e possíveis desmembramentos, sugerem-se estudos futuros que tenham como 

objetivo principal verificar quais variáveis influenciam os consumidores a comprar da 

marca de parceria, uma vez que verificou-se no presente estudo que todas as 

variáveis apresentadas não geram influência na intenção de compra da co-brand.  

 Assim, sua aplicação poderá compreender e aprimorar melhores estratégias 



 
 

 

das redes de comércio varejistas, assim como, trazer um significativo aprofundamento 

teórico sobre o tema. 
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ANEXO A – MANIPULAÇÃO 1 – NÃO VALIDADA 

 

 

 

 

1) Você já viu essa campanha antes? 

               SIM 

               NÃO  

 

2) De 1 a 7, quão real são as informações? 

 

1 Nada      2              3                4              5                6              7 totalmente 

 real                                                                                                  real                                                                                            

       

  

3) De 1 a 7, quão verdadeiro são as informações? 

1 Nada      2              3                4              5                6              7 totalmente 

      verdadeiro                                                                                       verdadeiro                                                                                         

       

 

 



 
 

 

 

 

4) De 1 a 7, quão confiável são as informações? 

1 Nada      2              3                4              5                6              7 totalmente 

      confiável                                                                                          confiável                                                                                            

        

 

  



 
 

 

 

ANEXO B – MANIPULAÇÃO 2 – VALIDADA 

 

 

 

1) Você já viu essa campanha antes? 

               SIM 

               NÃO  

 

2) De 1 a 7, quão real são as informações? 

 

1 Nada      2              3                4              5                6              7 totalmente 

 real                                                                                                  real                                                                                            

       

  

3) De 1 a 7, quão verdadeiro são as informações? 

1 Nada      2              3                4              5                6              7 totalmente 

      verdadeiro                                                                                       verdadeiro                                                                                         

       



 
 

 

 

 

 

 

4) De 1 a 7, quão confiável são as informações? 

1 Nada      2              3                4              5                6              7 totalmente 

      confiável                                                                                          confiável                                                                                            

        

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO C – PESQUISA GRUPO 1  

 

 

Q1. Olá,                

Esta é uma pesquisa para entender mais sobre o comportamento de compra feminino. 

Queremos saber como as mulheres percebem marcas de luxo e de fast-fashion. 

Marcas de luxo são marcas com coleções pequenas e exclusivas que ditam 

tendências de moda. Fast-fashion são redes varejistas de moda rápida, popular e que 

copiam tendências de moda. A pesquisa é anônima. Você deve demorar em torno de 

9 min para responder e é importante que responda com sinceridade.             Se você 



 
 

 

tiver qualquer dúvida, pode falar conosco através do e-mail 

alessandra.jeronima@pucpr.edu.br     Muito obrigada! 

Q2. Qual seu gênero? 

❍ Masculino (1) 

❍ Feminino (2) 

 

Q34. O anúncio a seguir apresenta uma campanha de uma rede varejista Fast-

Fashion. Analise por um momento e responda as próximas questões sobre ele.              

 



 
 

 

Q9. Informe o quanto cada uma das características a seguir podem ser relacionadas 

com a marca apresentada no anúncio, na qual 1 indica "nada associada a marca" e 7 

"extremamente associado a marca". 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Luxuoso 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Prestigioso 

(2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Atraente 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Alto 

padrão (4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Valioso (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Q8. Abaixo, temos uma série de afirmações sobre a marca e seu valor percebido. 

Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo que 

1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 

 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Os benefícios 

gerados por essa 

marca são 

compatíveis com 

os sacrifícios para 

obtê-lo. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Esta marca não 

vale seu preço. (2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O valor (dinheiro) 

que gastaria com 

esta marca seria 

bem gasto. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O velho ditado 

“você recebe o que 

você paga” é 

verdadeiro para 

esta marca. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O preço é 

apropriado em 

relação ao que eu 

recebo por meio 

da marca. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Em comparação a 

outras marcas, a 

relação preço-

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é muito boa. 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

A relação entre 

preço e 

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é 

consideravelmente 

melhor do que a 

das outras. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Os benefícios que 

obteria na compra 

desta marca são 

elevados. (8) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Q11.Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo 

que 1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 

 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Esta marca 

seria uma boa 

compra. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

recomendaria 

esta marca a 

um(a) amigos 

(as). (2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu sou 

propenso(a) a 

fazer 

comentários 

positivos 

sobre esta 

marca para 

outras 

pessoas. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

consideraria 

esta marca 

para comprar. 

(4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu tenho forte 

propensão a 

comprar 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

Eu 

provavelmente 

comprarei 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu vou 

adquirir esta 

marca na 

minha próxima 

compra. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Q23.Com relação ao anúncio apresentado, qual sua opinião sobre os seguintes 

atributos? 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Não gosto:Gosto 

muito (1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ruim:Bom (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não criativo:Criativo 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Fraco:Forte (4) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ineficaz:Eficaz (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não 

persuasivo:Persuasivo 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 



 
 

 

Q12. E com relação à marca apresentada, qual a sua opinião? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Desfavorável:Favorável 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Negativo:Positivo (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Baixa qualidade:Alta 

qualidade (3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Desagradável:Agradável 

(4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não gostei:Gostei muito 

(5) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

Q15. Você faz ou já fez compras em redes varejistas fast-fashion? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

 

 

Q16. Com qual frequência você costuma ir em em redes varejistas fast-fashion? 

______ 1-7 por semana(usou-se uma régua) 

 

 

Q17. Quais redes varejistas fast-fashion você costuma frequentar? 

❍ Renner (1) 

❍ C&A (2) 

❍ Riachuello (3) 

❍ Pernambucanas (4) 

❍ Marisa (5) 

❍ Outros (6) 

 

Q33. O anúncio a seguir apresenta uma campanha de uma marca de vestuário de 

luxo nacional. Analise por um momento e responda as próximas questões sobre ele. 



 
 

 

 

 

Q20. Informe o quanto cada uma das características a seguir podem ser relacionadas 

com a marca apresentada no anúncio, na qual 1 indica "nada associada a marca" e 7 

"extremamente associado a marca". 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Luxuoso 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Prestigioso 

(2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Atraente 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Alto 

padrão (4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Valioso (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 



 
 

 

    



 
 

 

Q21. Abaixo, temos uma série de afirmações sobre a marca e seu valor percebido. 

Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo que 

1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 

 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Os benefícios 

gerados por essa 

marca são 

compatíveis com 

os sacrifícios para 

obtê-lo. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Esta marca não 

vale seu preço (2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O valor (dinheiro) 

que gastaria com 

esta marca seria 

bem gasto. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O velho ditado 

“você recebe o que 

você paga” é 

verdadeiro para 

esta marca. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O preço é 

apropriado em 

relação ao que eu 

recebo por meio 

da marca. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Em comparação a 

outras marcas, a 

relação preço-

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é muito boa. 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

A relação entre 

preço e 

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é 

consideravelmente 

melhor do que a 

das outras. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Os benefícios que 

obteria na compra 

desta marca são 

elevados. (8) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Q22. Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo 

que 1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 

 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Esta marca 

seria uma boa 

compra. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

recomendaria 

esta marca a 

um (a) amigos 

(as). (2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu sou 

propenso(a) a 

fazer 

comentários 

positivos 

sobre esta 

marca para 

outras 

pessoas. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

consideraria 

esta marca 

para comprar. 

(4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu tenho forte 

propensão a 

comprar 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

Eu 

provavelmente 

comprarei 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu vou 

adquirir esta 

marca na 

minha próxima 

compra. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Q14. Com relação ao anúncio apresentado, qual sua opinião sobre os seguintes 

atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Não gosto:Gosto 

muito (1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ruim:Bom (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não criativo:Criativo 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Fraco:Forte (4) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ineficaz:Eficaz (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não 

persuasivo:Persuasivo 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 



 
 

 

Q24. E com relação à marca apresentada, qual a sua opinião? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Desfavorável:Favorável 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Negativo:Positivo (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Baixa qualidade:Alta 

qualidade (3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Desagradável:Agradável 

(4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não gostei:Gostei muito 

(5) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

Q24. Você já comprou alguma peça de vestuário de luxo nacional? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

 

Q25. Você tem conhecimento de alguma parceria de marca de luxo de vestuário em 

redes fast-fashion? 

❍ sim (1) 

❍ não (2) 

 

Q26. Como ficou sabendo dessa parceria? 

❍ Blogs (1) 

❍ Mídias Sociais (2) 

❍ Outdoor/propaganda de rua (3) 

❍ Rádio (4) 

❍ Televisão (5) 

❍ Amigos/família (6) 

❍ Revista (7) 

❍ Outros, qual(s)? (8) ____________________ 

 

Q27. Você já comprou alguma roupa de marca de luxo nacional vendida em rede 

varejista fast-fashion? 



 
 

 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

 

Q3.O anúncio a seguir apresenta uma campanha de uma parceria entre uma marca 

de luxo nacional e uma rede varejista fast-fashion. Analise por um momento e 

responda as próximas questões sobre ele. 

 

 

 

Q4. Abaixo, temos uma série de afirmações sobre a marca e seu valor percebido. 

Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo que 

1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Os benefícios 

gerados por essa 

marca são 

compatíveis com os 

sacrifícios para obtê-

lo. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Esta marca não vale 

seu preço. (2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O valor (dinheiro) 

que gastaria com 

esta marca seria 

bem gasto. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O velho ditado “você 

recebe o que você 

paga” é verdadeiro 

para esta marca. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O preço é 

apropriado em 

relação ao que eu 

recebo por meio da 

marca. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Em comparação a 

outras marcas, a 

relação preço-

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é muito boa. 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

A relação entre 

preço e 

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é 

consideravelmente 

melhor do que a das 

outras. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Os benefícios que 

obteria na compra 

desta marca são 

elevados. (8) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Q10. Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo 

que 1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 

 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Esta marca 

seria uma boa 

compra. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

recomendaria 

esta marca um 

(a) amigos 

(as). (2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu sou 

propenso(a) a 

fazer 

comentários 

positivos 

sobre esta 

marca para 

outras 

pessoas. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

consideraria 

esta marca 

para comprar. 

(4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu tenho forte 

propensão a 

comprar 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

Eu 

provavelmente 

comprarei 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu vou 

adquirir esta 

marca na 

minha próxima 

compra. (14) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

Q5. Com relação ao anúncio apresentado, qual sua opinião sobre os seguintes 

atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Não gosto:Gosto 

muito (1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ruim:Bom (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não criativo:Criativo 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Fraco:Forte (4) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ineficaz:Eficaz (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não 

persuasivo:Persuasivo 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 



 
 

 

Q13. Com relação a parceria entre as marcas apresentada, qual sua opinião sobre os 

seguintes atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Desfavorável:Favorável 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Negativo:Positivo (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Baixa qualidade:Alta 

qualidade (3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Desagradável:Agradável 

(4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não Gostei:Gostei muito 

(5) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

  Q28. Pronto. Agora, para finalizar, algumas perguntas sobre você. 

 

Q29.Qual sua idade? 

1-100 (usou-se uma régua) 

 

Q30 Qual é sua escolaridade? 

❍ Analfabeto / Fundamental I incompleto (1) 

❍ Fundamental I completo / Fundamental II (2) 

❍ Fundamental completo/Médio Ginásio (3) 

❍ Médio completo/Superior incompleto (4) 

❍ Superior completo (5) 

 

Q31 Qual é a renda total familiar? 

❍ até R$ 1000,00 (1) 

❍ acima de R$ 1000,00 até R$ 2000,00 (2) 

❍ acima de R$ 2000,00 até R$ 3000,00 (3) 

❍ acima de R$ 3000,00 até R$ 4000,00 (4) 

❍ acima de R$ 4000,00 (5) 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

ANEXO D – PESQUISA GRUPO 2 

 
Q1. Olá,                

Esta é uma pesquisa para entender mais sobre o comportamento de compra feminino. 

Queremos saber como as mulheres percebem marcas de luxo e de fast-fashion. 

Marcas de luxo são marcas com coleções pequenas e exclusivas que ditam 

tendências de moda. Fast-fashion são redes varejistas de moda rápida, popular e que 

copiam tendências de moda. A pesquisa é anônima. Você deve demorar em torno de 

6 minutos para responder e é importante que responda com sinceridade.            Se 

você tiver qualquer dúvida, pode falar conosco através do e-mail 

alessandra.jeronima@pucpr.edu.br. 

 

Q29. Qual seu gênero? 

❍ Masculino (1) 

❍ Feminino (2) 

 

Q2 O anúncio a seguir apresenta uma campanha de marca de vestuário de luxo 

nacional. Analise por um momento e responda as próximas questões sobre ele. 

 



 
 

 

 

 

Q4. Informe o quanto cada uma das características a seguir podem ser relacionadas 

com a marca apresentada no anúncio, na qual 1 indica "nada associada a marca" e 7 

"extremamente associado à marca". 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Luxuoso 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Prestigioso 

(2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Atraente 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

alto 

Padrão (4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Valioso (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

 Q5. Abaixo, temos uma série de afirmações sobre à marca e seu valor percebido. 

Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo que 

1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Os benefícios 

gerados por essa 

marca são 

compatíveis com 

os sacrifícios para 

obtê-lo. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Esta marca não 

vale seu preço (2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O valor (dinheiro) 

que gastaria com 

esta marca seria 

bem gasto. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O velho ditado 

“você recebe o 

que você paga” é 

verdadeiro para 

esta marca. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O preço é 

apropriado em 

relação ao que eu 

recebo por meio 

da marca (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Em comparação a 

outras marcas, a 

relação preço-

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é muito 

boa. (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

A relação entre 

preço e 

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é 

consideravelmente 

melhor do que a 

das outras. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Os benefícios que 

obteria na compra 

desta marca são 

elevados. (8) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

Q3. Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo 

que 1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Esta marca 

seria uma boa 

compra. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

recomendaria 

esta marca a 

um (a) amigos 

(a). (2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu sou 

propenso(a) a 

fazer 

comentários 

positivos 

sobre esta 

marca para 

outras 

pessoas. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu tenho forte 

propensão a 

comprar 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

provavelmente 

comprarei 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

Eu vou 

adquirir esta 

marca na 

minha próxima 

compra. (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

 Q7    Com relação ao anúncio apresentado, qual sua opinião sobre os seguintes 

atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Não Gostei:Gostei (1) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ruim:bom (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não criativo:Criativo 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Fraco:Forte (4) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ineficaz:Eficaz (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não 

persuasivo:Persuasivo 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 



 
 

 

Q8 Com relação à marca apresentada, qual sua opinião sobre os seguintes atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Desfavorável:Favorável 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Negativo:Positivo (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Baixa Qulidade:Alta 

qualidade (3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Desagradável:Agradável 

(4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não gostei:Gostei muito 

(5) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

  



 
 

 

Q16 Você já comprou alguma peça de vestuário de luxo nacional? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

 

 

Q10. O anúncio a seguir apresenta uma campanha de rede varejista de fast-fashion. 

Analise por um momento e responda as próximas questões sobre ele. 

 

 



 
 

 

Q11. Informe o quanto cada uma das características a seguir pode ser relacionada 

com a marca apresentada no anúncio, na qual 1 indica "nada associada à marca" e 7 

"extremamente associado à marca". 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Luxuoso 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Prestigioso 

(2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Atraente 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

alto 

Padrão (4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Valioso (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

12. Abaixo, temos uma série de afirmações sobre a marca e seu valor percebido. 

Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo que 

1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Os benefícios 

gerados por essa 

marca são 

compatíveis com 

os sacrifícios para 

obtê-lo. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Esta marca não 

vale seu preço (2) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O valor (dinheiro) 

que gastaria com 

esta marca seria 

bem gasto. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O velho ditado 

“você recebe o que 

você paga” é 

verdadeiro para 

esta marca. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O preço é 

apropriado em 

relação ao que eu 

recebo por meio 

da marca (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Em comparação a 

outras marcas, a 

relação preço-

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é muito boa. 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

A relação entre 

preço e 

desempenho 

(benefícios) desta 

marca é 

consideravelmente 

melhor do que a 

das outras. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Os benefícios que 

obteria na compra 

desta marca são 

elevados (8) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 



 
 

 

Q14 Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo 

que 1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 

 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Esta marca 

seria uma boa 

compra. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

recomendaria 

esta marca a 

um (a) amigos 

(as). (2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu sou 

propenso(a) a 

fazer 

comentários 

positivos 

sobre esta 

marca para 

outras 

pessoas. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu tenho forte 

propensão a 

comprar 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 

provavelmente 

comprarei 

algum produto 

dessa marca 

de luxo. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  



 
 

 

Eu vou 

adquirir esta 

marca na 

minha próxima 

compra. (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Q15. Com relação ao anúncio apresentado, qual sua opinião sobre os seguintes 

atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Não Gostei:Gostei (1) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ruim:bom (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não criativo:Criativo 

(3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Fraco:Forte (4) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ineficaz:Eficaz (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não 

persuasivo:Persuasivo 

(6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

18. Com relação à marca apresentada, qual sua opinião sobre os seguintes atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Desfavorável:Favorável 

(1) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Negativo:Positivo (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Baixa Qulidade:Alta 

qualidade (3) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Desagradável:Agradável 

(4) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não gostei:Gostei muito 

(5) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Q19. Você faz ou já fez compras em redes varejistas de fas-fashion? 

❍ Sim (1) 



 
 

 

❍ Não (2) 

 

Q20. Com qual frequência você costuma ir a uma rede varejista fast-fashion? 

______ POR SEMANA (1) 

 

Q21. Quais redes varejistas fast-fashion você costuma frequentar? 

❍ Renner (1) 

❍ C&A (2) 

❍ Riachuello (3) 

❍ Permambucanas (4) 

❍ Marisa (5) 

❍ Outros (6) 

 

Q26. Você tem conhecimento de alguma parceria de marca de luxo de vestuário em 

redes fast-fashion? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

 

Q27. Como ficou sabendo desta parceria? 

❑ Blogs (1) 

❑ Mídias Sociais (2) 

❑ Outdoor/ propaganda de rua (3) 

❑ Rádio (4) 

❑ Televisão (5) 

❑ Amigos/família (6) 

❑ Revista (7) 

❑ Outros, quais? (8) ____________________ 

 

  



 
 

 

 

Q28. Você já comprou alguma roupa de marca de luxo vendida em rede varejista fast-

fashion? 

❍ Sim (1) 

❍ Não (2) 

 

Q1. Pronto. Agora, para finalizar, algumas perguntas sobre você. 

 

Q23. Qual sua idade? 

______ Clicar para escrever Escolha 1 (1) 

 

Q24. Qual sua escolaridade? 

❍ Analfabeto / Fundamental I incompleto (1) 

❍ Fundamental I completo / Fundamental II (2) 

❍ Fundamental completo/Médio Ginásio (3) 

❍ Médio completo/Superior incompleto (4) 

❍ Superior completo (5) 

 

Q25. Qual é a renda total familiar? 

❍ até R$ 1000,00 (1) 

❍ acima de R$ 1000,00 até R$ 2000,00 (2) 

❍ acima de R$ 2000,00 até R$ 3000,00 (3) 

❍ acima de R$ 3000,00 até R$ 4000,00 (4) 

❍ acima de R$ 4000,00 (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
ANEXO E – PESQUISA GRUPO 3 

 
Q1. Olá,   

             Esta é uma pesquisa para entender mais sobre o comportamento de compra 

feminino. Queremos saber como as mulheres percebem marcas de luxo e de fast-

fashion. Marcas de luxo são marcas com coleções pequenas e exclusivas que ditam 

tendências de moda. Fast-fashion são redes varejistas de moda rápida, popular e que 

copiam tendências de moda. A pesquisa é anônima. Você deve demorar em torno de 

4 minutos para responder e é importante que responda com sinceridade.         Se você 

tiver qualquer dúvida, pode falar conosco através do e-mail 

alessandra.jeronima@pucpr.edu.br.  

 

Q13 Qual seu gênero? 

❍ Masculino (1) 

❍ Feminino (2) 

 

Q2. O anúncio a seguir apresenta uma campanha de uma parceria entre uma marca 

de luxo nacional e uma rede varejista fast-fashion. Analise por um momento e 

responda as próximas questões sobre ele. 

 

 

mailto:alessandra.jeronima@pucpr.edu.br


 
 

 

  



 
 

 

 

Q3. Abaixo, temos uma série de afirmações sobre marcas e seu valor percebido. 

Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas, com 



 
 

 

relação à parceria entre as duas marcas do anúncio. Sendo que 1 é “Discordo 

Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Os benefícios 
gerados por essa 

parceria são 
compatíveis com 

os sacrifícios para 
obtê-lo. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Esta parceria vale 
seu preço. (2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O valor (dinheiro) 
que gastaria com 

esta parceria seria 
bem gasto. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O velho ditado 
“você recebe o 

que você paga” é 
verdadeiro para 
esta parceria. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

O preço é 
apropriado em 

relação ao que eu 
recebo por meio 
da parceria. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Em comparação a 
outras marcas, a 
relação preço-
desempenho 

(benefícios) desta 
parceria é muito 

boa. (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

A relação entre 
preço e 

desempenho 
(benefícios) desta 

parceria é 
consideravelmente 

melhor do que a 
de outras. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Os benefícios que 
obteria na compra 
desta parceria são 

elevados. (8) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 



 
 

 

Q4. Aponte o quanto você CONCORDA OU DISCORDA com cada uma delas. Sendo 

que 1 é “Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 



 
 

 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Esta parceria 
entre as 

marcas seria 
uma boa 

compra. (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 
recomendaria 
esta parceria 

entre as 
marcas a um 
(a) amigos 

(as). (2) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu sou 
propenso(a) a 

fazer 
comentários 

positivos 
sobre esta 

parceria entre 
as marcas 
para outras 
pessoas. (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 
consideraria 
esta parceria 

entre as 
marcas para 
comprar. (4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu tenho forte 
propensão a 

comprar 
algum produto 

dessa 
parceria. (5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu 
provavelmente 

comprarei 
algum produto 

dessa 
parceria. (6) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Eu vou 
adquirir algo 

desta parceria 
na minha 
próxima 

compra. (7) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 



 
 

 

Q6. Com relação ao anúncio apresentado, qual sua opinião sobre os seguintes 

atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Não Gostei:Gostei 
muito (1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ruim:Bom (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não criativo:Criativo 
(3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Fraco:Forte (4) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Ineficaz:Eficaz (5) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não 
persuasivo:Persuasivo 

(6) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

Q8 Com relação a parceria entre as marcas apresentada, qual sua opinião sobre os 

seguintes atributos? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Desfavorável:Favorável 
(1) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Negativo:Positivo (2) ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Baixa qualidade:Alta 
qualidade (3) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Desagradável:Agradável 
(4) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Não gostei:Gostei muito 
(5) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 

 

Q9 Pronto. Agora, para finalizar, algumas perguntas sobre você. 

 

Q10. Qual sua idade? 

1-100 (usou-se régua) 

 



 
 

 

Q11 Qual é sua escolaridade? 

❍ Analfabeto / Fundamental I incompleto (1) 

❍ Fundamental I completo / Fundamental II (2) 

❍ Fundamental completo/Médio Ginásio (3) 

❍ Médio completo/Superior incompleto (4) 

❍ Superior completo (5) 

 

Q12. Qual é a renda total familiar? 

❍ até R$ 1000,00 (1) 

❍ acima de R$ 1000,00 até R$ 2000,00 (2) 

❍ acima de R$ 2000,00 até R$ 3000,00 (3) 

❍ acima de R$ 3000,00 até R$ 4000,00 (4) 

❍ acima de R$ 4000,00 (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO F – ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 
 

Análise descritiva da amostra 

Análise Sociodemográfica 

Variáveis N % 

GRUPO 1 

Sexo 

Feminino 56 100% 

Masculino 0 0% 

Total 56 100% 

Idade 

12 – 20 anos 14 25% 

21 - 26 anos 24 43% 

27 - 32 anos 9 16% 

33 - 38 anos 3 5% 

39 - 44 anos 4 7% 

45 - 50 anos 2 4% 

51 – 56 anos 0 0% 

57 – 62 anos 0 0% 

63 – 68 anos 0 0% 

69 – 74 anos 0 0% 



 
 

 

Total 56 100% 

Escolaridade 

Analfabeto / Fundamental I incompleto 7 13% 

Fundamental I completo / Fundamental II 6 11% 

Fundamental completo/Médio Ginásio 9 16% 

Médio completo/Superior incompleto 9 16% 

 Superior completo 25 45% 

Total 56 100% 

Renda 

 até R$ 1000,00 0 0% 

acima de R$ 1000,00 até R$ 2000,00 1 2% 

acima de R$ 2000,00 até R$ 3000,00 4 7% 

acima de R$ 3000,00 até R$ 4000,00 30 54% 

 acima de R$ 4000,00  21 38% 

Total 56 100% 

Fast-fashion 

Variáveis N % 

Você faz ou já fez compras em redes varejistas fast-fashion? 

Sim 42 75% 

Não 14 25% 

  56 100% 

 Com qual frequência você costuma ir em em redes varejistas fast-fashion? 

 

C 

0-2 vezes na semana 31 94% 

3-7 vezes na semana 2 6% 

Total 33 100% 

 Quais redes varejistas fast-fashion você costuma frequentar? 



 
 

 

Renner 11 26% 

C&A 7 17% 

Riachuello 8 19% 

Pernmbucanas  2 5% 

Marisa 9 21% 

Outros 5 12% 

Total 42 100% 

Co-brand 

Variáveis N % 

Você tem conhecimento de alguma parceria de marca de luxo de vestuário em 

redes fast-fashion? 

Sim 24 43% 

Não 32 57% 

Total 56 100% 

Você já comprou alguma roupa de marca de luxo vendida em rede varejista fast-

fashion? 

Sim 23 41% 

Não 33 59% 

Total 56 100% 

Marca de luxo  

Variáveis N % 

 Você já comprou alguma peça de vestuário de luxo nacional? 

Sim 28 50% 

Não 28 50% 

Total 56 100% 

Tabela - Resultados da amostra 

Análise Sociodemográfica 

Variáveis N % 



 
 

 

GRUPO 2 

Sexo 

Feminino 71 92% 

Masculino 6 8% 

Total 77 100% 

Idade 

12 – 20 anos 19 27% 

21 - 26 anos 23 32% 

27 - 32 anos 13 18% 

33 - 38 anos 5 7% 

39 - 44 anos 7 10% 

45 - 50 anos 0 0% 

51 – 56 anos 2 3% 

57 – 62 anos 1 1% 

63 – 68 anos 1 1% 

69 – 74 anos 0 0% 

Total 71 100% 

Escolaridade 

Analfabeto / Fundamental I incompleto 2 3% 

Fundamental I completo / Fundamental II 1 1% 

Fundamental completo/Médio Ginásio 1 1% 

Médio completo/Superior incompleto 22 31% 

 Superior completo 45 63% 

Total 71 100% 

Renda 

 até R$ 1000,00 4 6% 

acima de R$ 1000,00 até R$ 2000,00 11 15% 

acima de R$ 2000,00 até R$ 3000,00 7 10% 



 
 

 

acima de R$ 3000,00 até R$ 4000,00 26 37% 

 acima de R$ 4000,00  23 32% 

Total 71 100% 

Fast-fashion 

Variáveis N % 

Você faz ou já fez compras em redes varejistas fast-fashion? 

Sim 68 96% 

Não 3 4% 

 
 


